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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

In mei 1994 zat ik buiten op de veranda. Onze Perzische 
poes Klärchen lag naast me te spinnen. Mijn 11-jarige 
dochter was met haar vriendin gaan fietsen. Alles leek 
mooi en harmonieus, maar plotseling sprong Klärchen 
op, schreeuwde op een manier die we nog nooit eerder 
van haar gehoord hadden, schoot de woonkamer in en 
ging zitten bij de planken waar de telefoon stond. Vlak 
daarna ging de telefoon en kreeg ik het bericht dat onze 
dochter een akelig ongeluk had gehad met de fiets en 
naar het ziekenhuis was vervoerd.

Andrea Metzger, Bempflingen
Duitsland

Toen ik nog psychologie studeerde, had ik een keer tij-
dens de zomer een vakantiebaantje op Nantucket Island 
(Verenigde Staten). Het gastenverblijf waar ik woonde 

en werkte deelde ik met een Perzische kat met de naam 
Minu. Haar bazin (mijn werkgeefster) hield vol dat ze een 
telepathische relatie had met deze kat. Altijd als ze op 
weg was naar huis, dan zou de kat zo’n 20 minuten voor 
haar terugkeer beginnen te ‘grommen’. Ze illustreerde 
dit fabeltje met amusante herinneringen aan de telepa-
thische fratsen van haar kat. Regelmatig stak ik de draak 
met dit soort onwaarschijnlijke verhalen. Op een zekere 
avond hield ik, zonder dat mijn niet-aanwezige werkgeef-
ster daarvan wist, een klein feestje in het gastenverblijf. 
Het was volop aan de gang toen het me opviel dat de kat 
nogal vreemd deed. Ze kromde haar rug, zoals katten wel 
vaker doen, maar daarbij gromde ze ook vrij luid alsof ze 
een hond was. Omdat de consequenties heel onaange-
naam zouden kunnen zijn als mijn werkgeefster mij zou 
aantreffen terwijl ik in haar huis een feestje hield, be-
sloot ik de waarschuwing van de kat ter harte te nemen 
en braken we het feestje op. Mijn gasten moesten harder 
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lachen om mijn bijgeloof dan om de kat die een hond 
imiteerde. Niettemin arriveerde mijn werkgeefster zo’n 
zes tot zeven minuten later. De telepathische kat had 
mijn baan gered.
Ik was nog niet overtuigd dat het hier om paranormale 
zaken ging, dus ik besloot de kat zorgvuldig te gaan ob-
serveren. Het werd al snel duidelijk dat Minu de komst 
van haar bazin kan ‘aanvoelen’, zelfs als zij op een on-
gebruikelijk tijdstip kwam, of met een andere auto. Haar 
voorspellingen bleken zelfs nauwkeurig als de bazin met 
de boot naar het eiland terugkeerde!
Ik raakte zo overtuigd van de betrouwbaarheid van de 
voorspellingen van de kat, dat ik nog meer feestjes in het 
gastenverblijf organiseerde, waarvoor de kat natuurlijk 
hartelijk werd uitgenodigd. Bij elk van deze gelegenhe-
den bleek de kat een absoluut betrouwbaar ‘werkgever-
terugkeersignaal’ te zijn.

Bryan Roche

Een lerares uit Lund (Zweden) vertelt:
Op een dag vloog een ekster de gang van het schoolge-

bouw binnen door een openstaand raam. Hij ging zitten 
op de schouder van een jongen uit een groep van on-
geveer 40 kinderen. De jongen riep: “Dit is onze zomer-
vogel!” Hij legde uit dat zijn familie de zomer had door-
gebracht in een huisje ongeveer 80 kilometer buiten de 
stad. Daar hadden ze de ekster gevonden en als huisdier 
gehouden. Toen ze terug naar de stad gingen, hadden ze 
de vogel achtergelaten. Het was duidelijk dat de vogel de 
jongen kende en ik gaf hem toestemming de vogel naar 
huis te brengen.

Mevrouw M. Johnson
Lund, Zweden

Wij hadden een labrador die bij ons in de familie kwam 
toen onze zoon tien jaar was. Vier jaar later ging onze 
zoon naar de scheepvaartschool in Noord-Wales, en ging 
daarna varen op een koopvaardijschip. Hij voer voorna-
melijk heen en weer naar Zuid-Afrika. Elke keer dat hij 
naar huis belde, rende de hond naar de telefoon nog 
voordat iemand de kans had om op te nemen. De hond 
reageerde nooit op andere telefoontjes, alleen op die 
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van onze zoon. Wij moesten de hoorn tegen zijn oor hou-
den zodat onze zoon met hem kon praten, en de hond 
gaf dan antwoord. Onze zoon vertelde nooit van tevoren 
hoe laat hij zou bellen, en hij belde ook niet op steeds 
dezelfde dag van de week. Dus hoe wist de hond dat 
onze zoon belde voordat iemand nog had opgenomen?

Marie McCurrach
Ipswich, Verenigd Koninkrijk

Mijn hond Maggers reageert op opdrachten die ik alleen 
maar denk. Op een keer toen mijn hond lag te slapen, 
besloot ik te denken: “Word wakker en pak je grote blau-
we bal en dan gaan we in de tuin spelen.” Maggers werd 
wakker, ging naar zijn mand met speeltjes, woelde er in 
rond tot hij de grote blauwe bal had gevonden (waar hij 
niet eens zo’n voorkeur voor had!), bracht hem naar me 
toe en ging bij de achterdeur staan (nee, hij hoefde geen 
plasje te doen!). Een andere keer, tegen het eind van 
zijn leven, had hij zijn speeltjes overal laten liggen en 
ik struikelde erover. (Ik heb moeite met mijn evenwicht 
– veel last van arthritis). Ik zei er niets over (het arme 
beest lag te slapen) maar bedacht hoe fijn het zou zijn 
als hij zijn eigen speeltjes zou opbergen. Toen ik weer 
beneden kwam lag hij bij zijn mand met speeltjes, met 
alle speeltjes in de mand!

Janet Penney
Cornwall, Verenigd Koninkrijk

Mijn kat Pamponette heeft me het leven gered. Ik voelde 
me heel erg down en wilde zelfmoord plegen. Mijn 
kat moet hebben gevoeld in wat voor toestand ik me 
bevond. Die dag week ze geen moment van mijn zijde. 
Normaal miauwt ze nooit, maar nu miauwde ze de hele 
dag door, en ze gaf me kopjes tegen mijn hoofd zodra ik 
ging zitten. ’s Middags ging Pamponette meestal bij mijn 
andere vier katten slapen, maar nu bleef ze bij me, en ’s 
nachts sliep ze naast mijn hoofdkussen, waar ze normaal 
gesproken niet van houdt.

P. Broccard
Zwitserland

Mijn hond Toby probeerde me een keer bij de voordeur 
te verhinderen om weg te gaan. Hij liep tegen me aan, 
leunde tegen de deur, sprong tegen me op en duwde me 
opzij. Hij is normaal gesproken een lieve, rustige hond. 
Hij weet mijn dagritme; ik zou binnen vier uur weer terug 
zijn. Ik moest hem in de keuken opsluiten en liet hem 
achter terwijl hij bleef janken, wat hij daarvoor en daarna 
nooit heeft gedaan. Ik ging weg om half acht ’s ochtends 
en om tien over half tien raakte ik in een ernstig ver-
keersongeluk verzeild waarbij ik onder andere mijn nek 
en rechterarm brak. In het ziekenhuis zag ik ondanks de 
medicatie voortdurend beelden van Toby voor me en ik 
voelde zijn grote angst. In gedachten zei ik tegen hem: 
“Rustig maar, ik ben snel weer terug,” en de beelden van 
Toby verdwenen. Mijn man vertelde me dat Toby gedu-
rende 24 uur zeer opgewonden bleef en daarna rustig 
werd. Ik ben nu herstellend. In het vervolg zal ik naar 
Toby luisteren.

Elizabeth Powell
Wales, Verenigd Koninkrijk

Ik kon met van alles bezig zijn, of juist helemaal niets 
doen, bijvoorbeeld zitten te naaien of een taart bakken, 
en als de gedachte bij me opkwam: “Ga een eind wande-
len, neem de honden mee, het is mooi weer buiten,” dan 
verschenen de tekkels aan mijn voeten, kwispelend met 
hun staart. Ze kunnen het niet zien aan mijn gezichtsuit-
drukking of hoe ik me beweeg, want dit gebeurt ook als 
ze in de tuin zijn of liggen te slapen. Ik heb dit uitgetest 
en ze konden me beslist niet zien. Zodra de gedachte 
bij me opkwam, wisten de honden het, wat ze ook maar 
deden op dat moment.

Mary Rothwell
Nottingham, Verenigd Koninkrijk

Bovenstaande spontane gevallen zijn overgenomen uit:
Sheldrake, R. (2000) Dogs that know when their owners 
are coming home and other unexplained powers of ani-
mals. Random House, London. Vertaling: Eva Lobach.
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Telepathie bij dieren

Sinds 1994 verricht ik (met de hulp van honderden 
dierentrainers, schaapherders, blinde mensen met hun 
geleidehonden, dierenartsen en huisdierbezitters) on-
derzoek naar deze onverklaarde vermogens. De mysteri-
euze vermogens kunnen worden ingedeeld in drie hoofd-
categorieën: telepathie, richtingsgevoel en voorgevoel. 
In dit artikel beperk ik mijzelf tot enkele aspecten van 
telepathie bij dieren.
De meest voorkomende vorm van wat telepathisch con-
tact lijkt, betreft de anticipatie van katten en honden; 
het voorgevoel dat de baasjes thuiskomen of weggaan; 
de anticipatie op wanneer ze gevoerd worden; katten 
die verdwijnen wanneer hun baas van plan is ze naar de 
dierenarts te brengen, en dieren die opgewonden raken 
wanneer hun baas aan de telefoon is – zelfs voordat de 
telefoon wordt opgenomen.
Zoals sceptici terecht opmerken, kan dit gedrag deels 
worden verklaard in termen van routinematige verwach-
tingen, subtiele zintuiglijke aanwijzingen, toevallige 
gebeurtenissen of selectief geheugen. Of ze kunnen 
worden toegeschreven aan de verbeelding van de naïeve 
trotse eigenaar van het huisdier. Dit zijn allemaal rede-
lijke hypotheses, maar ze mogen niet zonder meer wor-
den geaccepteerd als evidentie ontbreekt. Experimenteel 
onderzoek is nodig om alle mogelijke verklaringen te 
onderzoeken.
Mijn collega’s en ik concentreerden ons op het fenomeen 
dat honden zouden weten wanneer hun bazen naar huis 
komen. Veel hondenbezitters ervoeren dat hun dieren 
op de thuiskomst van een gezinslid anticiperen, vaak 
10 minuten of langer van tevoren. De huisdieren laten 
dit blijken door te wachten bij een deur, raam of poort. 
In een enquête in Engeland en Amerika geeft 51 procent 
van de hondenbezitters en 30 procent van de kattenbe-
zitters aan dat zij zulk gedrag bij hun dieren herkennen 
(Sheldrake, 2011).

Sinds geruime tijd valt huisdierbezitters, men-

sen die dieren trainen en natuurvorsers een 

bepaalde gevoeligheid bij dieren op, die wijst 

op het bestaan van paranormale vermogens. 

Er is hiernaar echter weinig onderzoek verricht. 

Biologen zijn terughoudend vanwege het taboe 

dat op het paranormale berust, en parapsycho-

logen richtten zich – uitzonderingen daargelaten 

– vooral op onderzoek met mensen.

Volgens een enquête in Engeland en de 

Verenigde Staten geloven veel huisdierbezit-

ters dat ze soms telepathisch contact met hun 

huisdier hebben. Gemiddeld 48 procent van 

de hondenbezitters en 33 procent van de kat-

tenbezitters melden dat hun dieren reageren 

op hun gedachten of onuitgesproken bevelen 

(Sheldrake, 2011). Veel paardentrainers en 

paardrijders geloven dat hun paard hun inten-

ties telepathisch kan oppikken.

Rupert Sheldrake

Vertaling: Fred Melssen
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Experimenten met honden
De hond naar wie ik het meest gedetailleerd onderzoek 
deed was de terriër Jaytee, die toebehoorde aan Pam 
Smart in Ramsbottom, nabij Manchester, Engeland. Pam 
adopteerde Jaytee als pup in 1989 van een kennel in 
Manchester. Zij had al snel een hechte band met hem.
In 1991 werkte Pam als secretaresse aan een school in 
Manchester. Haar hond bleef overdag bij haar ouders 
en zij merkten dat Jaytee elke werkdag om half vijf in 
de middag naar de openslaande deur ging, het tijdstip 
waarop Pam van haar werk naar huis vertrok, en daar 
bleef hij drie kwartier wachten totdat Pam arriveerde. 
Pam werkte volgens regelmatige kantooruren, daarom 
gingen haar ouders ervan uit dat het gedrag van Jaytee 
bepaald werd door een soort van tijdsbesef.
In 1993 werd Pam op non-actief gesteld en verloor ver-
volgens haar baan. Haar activiteiten werden onregel-
matig en haar ouders wisten doorgaans niet hoe laat zij 
thuis zou komen. Jaytee bleef echter anticiperen op haar 
thuiskomst.
Pam las in 1994 een artikel over mijn onderzoek en wilde 
daaraan deelnemen. We voerden meer dan 100 expe-
rimenten uit met Jaytee. We filmden het gebied bij de 
deur waar Jaytee wachtte gedurende Pams afwezigheid. 
Hiermee bouwden we een gedegen en tijd-gecodeerd 
verslag op van Jaytees gedrag, dat middels blinde sco-
ring kon worden beoordeeld door een derde partij die 
niet op de hoogte was van de details van het experi-
ment. Om te controleren dat Jaytee niet reageerde op het 
geluid van Pams vertrouwde vervoermiddelen, gingen we 
na of Jaytee nog steeds op haar terugkomst anticipeerde 
wanneer zij andere vervoermiddelen gebruikte zoals de 
fiets, trein of taxi. Jaytee gedroeg zich niet anders dan 
voorheen.
Ook voerden we experimenten uit waarbij het tijdstip dat 
Pam thuis moest komen, willekeurig werd vastgesteld 
nadat zij vertrok, en haar persoonlijk werd medegedeeld 
via een telefoon. Ook dan wachtte Jaytee bij de deur 
rond de tijd dat Pam werd verwacht. Thuis kende verder 
niemand dat tijdstip. De kans dat dit op toeval berust, is 
meer dan 1 op de 100.000 (Sheldrake en Smart, 2000a).
Mijn experimenten met Jaytee werden voor het eerst in 
Engeland gepubliceerd in 1994. Journalisten zochten een 
scepticus om hierop commentaar te leveren. Richard 
Wiseman, in die tijd een bekende verschijning in de 
media op het gebied van scepticisme, was een voor de 
hand liggende keuze (Wiseman was (en is nog steeds) 
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lid van de sceptische organisatie the Committee for 
the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal 
(CSICOP), momenteel bekend als het Committee for 
Skeptical Inquiry (CSI)). Wiseman bracht een aantal pun-
ten naar voren waar ik al rekening mee had gehouden, 
en suggereerde dat Jaytees gedrag werd bepaald door 
routines, het geluid van Pams wagen of andere subtiele 
indrukken. Anders dan een academisch debat te voeren, 
stelde ik hem voor om zelf experimenten met Jaytee uit 
te voeren, en hielp hem met de voorbereidingen. Ook 
Pam en haar familie waren bereid Wiseman hierbij te hel-
pen. Samen met zijn assistent Matthew Smith voerde hij 
vier experimenten uit: twee in juni en twee in december 
1995. Bij elk experiment begaf Jaytee zich weer naar de 
deur wanneer Pam begon aan haar terugreis naar huis.
Zoals ook tijdens mijn eigen experimenten gebeurde, 
ging Jaytee soms op andere tijdstippen naar de deur, 
bijvoorbeeld om te blaffen naar een voorbijlopende 
kat. Maar Jaytee was langer en vaker bij de deur wan-
neer Pam thuis zou komen, dan op andere tijdstippen. 
Wiseman voerde bovendien drie experimenten uit in 
de flat van Pams ouders. In Pams afwezigheid bevond 
Jaytee zich 4 procent van de tijd bij de deur; terwijl hij 
in 78% van de tijdsduur dat Pam op weg was naar huis, 
bij de deur stond, een verschil dat statistisch significant 
is. Uitgezet in grafieken, vertoonden Wisemans en mijn 
eigen resultaten hetzelfde patroon (Sheldrake en Smart, 
2000a). Met andere woorden: Wiseman repliceerde mijn 
eigen resultaten.

De claims van de sceptici
Gedurende de zomer van 1996 bezocht Wiseman een 
aantal conferenties, waaronder het World Skeptics 
Congress, waar hij verkondigde dat hij het fenomeen 
van de paranormaal begaafde hond had weerlegd. Hij 
verklaarde dat Jaytee had gefaald omdat hij naar de deur 
was gegaan voordat Pam naar huis vertrok. In september 
1996 ontmoette ik Wiseman en maakte hem duidelijk dat 
zijn gegevens hetzelfde patroon volgden als die van mij. 
Hiermee kon hij mijn resultaten niet weerleggen, maar 
bevestigde hij ze juist. Ik toonde hem alle gegevens, uit-
gezet in grafieken. Hij negeerde ze.
In plaats van te kijken naar grafische representaties en 
overkoepelende patronen, verzon Wiseman zelf een cri-
terium waarmee hij Jaytee kon beoordelen. Hij bediscus-
sieerde dit criterium niet met mij, maar baseerde het op 
opmerkingen over Jaytees gedrag door een commentator 
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van een Brits televisieprogramma. Deze vertelde dat 
Jaytee naar de deur liep, elke keer wanneer zijn bazin 
naar huis vertrok. De eerste keer dat Jaytee naar de deur 
liep, werd door Wiseman als ‘signaal’ genomen. En als 
dit gebeurde voordat Pam naar huis vertrok, verklaarde 
Wiseman dit experiment als een mislukking, en negeerde 
het verdere gedrag van de hond binnen dit experiment. 
Op deze manier kon hij de experimenten mislukt verkla-
ren.
Wiseman herhaalde zijn negatieve conclusies in een ar-
tikel in de British Journal of Psychology (Wiseman, Smith 
en Milton, 1998). Een persbericht kondigde dit artikel 
aan met de woorden “mystieke hond slaagt er niet in de 
wetenschappers een aanwijzing te geven”, en citeerde 
hierbij Wiseman: “Veel mensen denken dat hun huisdier 
paranormale gaven heeft, maar als het getest wordt, blij-
ken het niet paranormale maar normale zintuiglijke ver-
mogens te zijn”. Er ontstond een lawine van sceptische 
publiciteit, met krantenkoppen als “huisdieren hebben 
geen zesde zintuig, vertellen wetenschappers ons” (The 
Independent, 21 augustus) en “paranormaal begaafde 
dieren ontmaskerd als mythe” (The Daily Telegraph, 22 
augustus). Smith werd geciteerd: “we hebben ons best 
gedaan om deze vermogens op te vangen, maar we von-
den geen enkel bewijs”. Deze verhalen gingen de hele 
wereld over. Het leek erop dat het scepticisme gewonnen 
had.
Wiseman bleef op televisie verschijnen, en gaf openbare 
lezingen waar hij herhaalde dat hij het ‘geval Jaytee’ 
had weerlegd. Jammer genoeg waren zijn verklaringen 
doelbewust misleidend. Hij suggereerde dat mijn bewijs 
was gebaseerd op een enkel experiment, vastgelegd 
door een tv-omroep, terwijl meer dan tweehonderd expe-
rimenten waren uitgevoerd. Hij suggereerde ook dat hij 
de enige was die wetenschappelijke testen die voldeden 
aan strenge research-eisen heeft uitgevoerd op de hond.
In een uitvoerige analyse van Wisemans benadering 
laat Christopher Carter zien hoe hij een “kop, ik win - 
munt, jij verliest”-benadering hanteert ten aanzien van 
paranormale fenomenen. Hierbij worden nulresultaten 
gezien als een bewijs tegen het bestaan van psi, terwijl 
positieve resultaten niet worden meegenomen als een 
mogelijk bewijs voor het bestaan daarvan. Carter heeft 
een serie voorbeelden beschreven, waaronder het geval 

van Jaytee, en laat zien dat Wiseman trucs gebruikt om 
er zeker van te zijn dat hij de resultaten krijgt die hij wil 
(Carter, 2010).
Sceptici zoals Richard Wiseman laten zich leiden door 
een ideologische agenda. In ieder geval slagen zij er in 
om verwarring te zaaien in de media. Hij mag echter niet 
evidentie maskeren. Telepathie is de enige hypothese 
die de gevonden feiten kan verklaren. We herhaalden het 
hele onderzoek met een andere hond, Kane. Ook hierbij 
waren de resultaten positief en statistisch significant 
(Sheldrake en Smart, 2000b).
Overige vormen van telepathie bij dieren kunnen ook 
experimenteel worden onderzocht. Bijvoorbeeld wanneer 
honden van tevoren weten dat zij worden uitgelaten. 
Bij deze experimenten worden de honden in een aparte 
ruimte gehouden en continu gefilmd. Ondertussen denkt 
de eigenaar van de hond op een bepaald – willekeurig 
bepaald – tijdstip aan het uitlaten, en gaat na vijf minu-
ten ook met de hond op stap. Beginnende experimenten 
laten zien dat honden duidelijk opgewonden raken wan-
neer hun baas denkt aan het uitlaten, terwijl de honden 
deze informatie niet op een ‘zintuiglijk normale’ manier 
kunnen vergaren (Sheldrake, 2011).

Een paranormaal begaafde papegaai
Het meest opmerkelijke geval van telepathie bij dieren 
dat ik heb meegemaakt betreft de Afrikaanse grijze 
papegaai N’kisi, die de grootste woordenschat bezit 
van alle dieren op de wereld (meer dan 1400 woorden). 
N’kisi gebruikt de taal op een betekenisvolle manier en 
spreekt in zinnen. Zijn baas, Aimee Morgana, is er vooral 
in geïnteresseerd de linguïstische vermogens van N’kisi 
te onderzoeken, maar merkte ook dat haar dier vaak 
een antwoord uitspreekt op datgene waar Aimee op dat 
moment aan denkt. Met Aimee voerde ik gecontroleerde 
tests uit met gerandomiseerde foto’s in verzegelde en-
veloppes. In een serie opgenomen experimenten bekijkt 
Aimee de afbeeldingen uit de enveloppes gedurende 
twee minuten terwijl N’kisi in een andere ruimte, op een 
andere verdieping, werd gefilmd. N’kisi sprak vaak de 
woorden die betrekking hadden op de afbeelding waar 
Aimee naar keek. Het effect was in hoge mate statistisch 
significant (Sheldrake en Morgana, 2003). 



Verder onderzoek naar telepathie bij dieren is veelbe-
lovend. Als huisdieren al telepathisch contact hebben 
met hun eigenaren, dan lijkt dit zeker ook het geval te 
kunnen zijn tussen de dieren onderling. Bij de dieren in 
het wild kan dit een belangrijke rol spelen. Enkele na-
tuuronderzoekers suggereerden al dat telepathie een rol 
kan spelen bij de coördinatie van zwermen vogels en bij 
kuddedieren, zoals ook bij de communicatie tussen de 
leden van een wolvengroep het geval is. n
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MEDIA & MEDIUMS 

In de zomer van 2005 begon National Geographic TV 
Channel met de serie ‘Is it Real’. Deze serie werd later, 
en zelfs onlangs nog, meerdere malen herhaald. In de 
serie (aflevering ‘Psychic Animals’) poogt een profes-
sionele media-skepticus het onderzoek dat Rubert 
Sheldrake uitvoerde naar de veronderstelde telepa-
thische vermogens van de papegaai N’kisi onderuit te 
halen. In het experiment worden achtereenvolgens een 
aantal platen door het baasje van N’kisi bekeken terwijl 
tegelijk het gedrag en met name de spraak van N’kisi, 
die in een andere ruimte in zijn kooi zit, wordt geregi-
streerd. De platen betreffen onderwerpen waarbij N’kisi 
potentieel woorden kent. Als N’kisi iets zegt gedurende 
de periode dat het baasje naar een plaat kijkt wordt het 
een ‘hit’ als het woord bij de plaat past en een ‘mis’ als 
het woord nergens op slaat. Rupert Sheldrake had inge-
stemd mee te werken aan dit programma nadat National 
Geographic hem had verzekerd dat ze het onderwerp 
neutraal en fair zouden behandelen. Maar niets bleek 
minder waar. Zo werd tijdens het programma onder an-
dere gezegd dat de statistiek niet deugde omdat als de 
papegaai niets zei de poging niet werd geteld. Volgens 
het commentaar moest een dergelijke poging als een 
mis worden geteld. Een eerstejaars statistiekstudent kan 
uitleggen dat dit onzin is. 
Rupert diende een officiële klacht in bij de British 
Government Office of Communications, Ofcom. Dit in-
stituut ziet erop toe dat uitzendgemachtigden zich fair 
gedragen. In maart 2006 kwam Ofcom met een voorlopig 
vonnis waarin het twee van de drie klachten erkende 
als terecht. De advocaten van National Geographic te-
kenden beroep aan maar Ofcom verwierp hun verweer 
in de uiteindelijke uitspraak op 12 juni 2006. National 
Geographic werd bovendien opgedragen om een samen-
vatting van het vonnis uit te zenden op 26 juni op prime 
time. n
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Psi in Brazilië

De experimentele resultaten die dan wel gepresenteerd 
werden, waren over het algemeen nogal matig. In een 
Engelse studie waarbij gekeken werd welke individuele 
persoonlijkheidsaspecten het succes in een precognitie-
taak voorspelden, werden vele variabelen zoals open-
heid, creativiteit, geloof in het paranormale, en mazzel-
hebben, meegenomen en uiteindelijk bleef uit al die 
mogelijke ‘voorspellers’ alleen ‘openheid-voor-ervaring’ 
over als een voorspeller. Maar deze uitkomst werd niet 
gecorrigeerd voor het grote aantal analyses die gedaan 
werden. Overigens is die ‘openheid’ wel de persoonlijk-
heidsvariabele die vaak positief correleert met succes in 
een psi-taak. 
David Luke probeerde zijn droomstudie-resultaten te 
repliceren. In een vorige studie had hij gevonden dat 
er meer precognitieve dromen waren om 03:00 dan om 
08:00 uur. Dit was nu weer het geval maar het verschil 
was nu veel kleiner en niet meer statistisch significant. 
Achteraf werd wel geconstateerd dat mensen die in pa-
ranormale verschijnselen geloofden meer precognitieve 
dromen hadden. Hoewel dat statistisch wel significant 
was, moet je het wel met een korrel zout nemen omdat 
het hier exploratieve analyses betreft en je hebt geen 
idee wat er allemaal nog meer geëxploreerd is zonder 
dat er iets over vermeld werd. 
Interessant is de onverwachte uitkomst dat paranormale 
prestaties in een studie van Cardena significant negatief 
correleerden met hypnotiseerbaarheid. Dat is interessant 
omdat het theoretisch is voorspeld in het CIRTS-model 
dat in een eerder nummer van het TvP&BO werd bespro-
ken. Aan de andere kant vond een Braziliaanse onder-
zoeksgroep het tegenovergestelde. Wat moeten we daar 
nu weer mee? 
Een groep van Northwestern University (VS) bestudeerde 
de fysiologische anticipatie in een raadtaak. Er werden 
in twee van de drie experimenten significante verschillen 
gevonden tussen de anticipatie voorafgaande aan een 
correcte gissing en die voorafgaande aan een incorrecte 
gissing. Het uiteindelijke doel van de groep is om intuï-

Voor het eerst in haar geschiedenis organiseerde de 

beroepsvereniging voor onderzoekers naar paranormale 

verschijnselen (de PA) haar congres in Zuid-Amerika en 

wel in Curitiba, Brazilië. De relatieve grote afstand tot 

Europa resulteerde in een betrekkelijk kleine bijeen-

komst van in totaal 61 onderzoekers waarvan 15 uit de 

USA en 7 uit de UK. Verder waren er vooral Brazilianen 

waarvan de meesten eigenlijk nog niet echt volwaardige 

onderzoeker. Er was niemand uit Nederland. Het gepre-

senteerde onderzoek neigde nogal naar de kwalitatieve 

kant: spontaan materiaal, waarvan de wetenschappelijk 

waarde veeleer erin ligt om een aanzet te geven tot 

gedegen experimenteel onderzoek dan dat het zelf ro-

buuste resultaten oplevert.

Dick Bierman

Verslag van de Parapsychological Association Convention 2011
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tieve beslissingen die gedreven zouden worden door de 
toekomst, te ‘verbeteren’ door de fysiologie te gebrui-
ken als een indicator dat de beslissing correct zal zijn. 
Achteraf werd er gevonden dat vrouwen en mannen ver-
schillend reageren met hun huidgeleiding. De anticipatie 
van mannen resulteert in een verhoogde huidgeleiding 
voorafgaande aan correcte gissingen en bij vrouwen gaat 
die huidgeleiding juist omhoog voorafgaande aan incor-
recte gissingen. Het hoeft geen betoog dat als je daar 
geen rekening mee houdt, je dan geen enkel effect zult 
vinden omdat de resultaten van de mannen wegvallen 
tegen die van de vrouwen. De onderzoekers rapporteren 
niet of ook de normale reactie op de feedback betreffen-
de de correctheid van de gissing eenzelfde sekseverschil 
laat zien. Zouden mannen echt meer opgewonden raken 
van een succes en vrouwen van een mislukking? 
Er was ook nog een experimenteel rapport dat direct 
de morfische resonantie-theorie van Sheldrake toetste. 
Mensen die geen Chinees kenden, kregen 10 Chinese 
karakters aangeboden waarvan er 5 nep waren. In een 
geheugentest werd later gekeken welke het best werden 
onthouden. De hypothese was dat de echte karakters 
beter zouden worden onthouden dan de nep-karakters 
omdat voor de echte karakters door de tijden heen een 
‘morfisch veld’ zou zijn opgebouwd. Deze hypothese 
werd niet ondersteund door de resultaten. 
Volgens de aanwezigen was het beste deel van de con-
ventie de Panel 2 sessie: ‘Ayahuasca en uitzonderlijke 
menselijke ervaring’. Dat is niet verbazingwekkend 
omdat het gebruik van dit geestverruimende middel 
vooral in Brazilië plaatsvindt en de meeste kennis om-
trent haar effecten dus ook daar aanwezig is. Uit het 
verslag blijkt dat ook hier de kwalitatieve benadering 
op de voorgrond stond. Bijdragen met een antropolo-
gische insteek, een psychiatrische insteek of spontane 
gevallen-insteek. Maar geen experimenteel onderzoek 
hoewel er wel plannen blijken te zijn. Het is te hopen dat 
de voorgenomen ayahuasca-experimenten een beter lot 
krijgen dan de experimenten met LSD die in de jaren ’60 
door onder anderen Kappers en Barendregt in Nederland 
plaatsvonden en waarbij bleek dat de deelnemers na 
de inname van de drug totaal niet meer geïnteresseerd 
waren in dat duffe wetenschappelijke onderzoek! n

Begin jaren ’70 van de vorige eeuw was een hausse-

periode voor de parapsychologie, zowel in Nederland, 

waar de eerste gewone leerstoel in de parapsycholo-

gie werd ingesteld aan de Rijksuniversiteit Utrecht, als 

internationaal. Het zoeken naar het reproduceerbare 

parapsychologische experiment werd als een belangrijke 

prioriteit gezien. In de VS was het een jong, briljant me-

dicus, Walter J. Levy. Jr, die een idee had om de psycho-

logische variabelen die samenhangen met de menselijke 

proefpersoon in het parapsychologische experiment in 

belangrijke mate uit te schakelen.

Joop M. Houtkooper

Met zijn idee, om psi bij dieren te onderzoeken, wist hij 
J.B. Rhine van de Foundation for Research on the Nature 
of Man, te interesseren. (Het idee was niet geheel nieuw: 
eerder hadden twee Franse onderzoekers al iets derge-
lijks gedaan.) Rhine was zo zeer onder de indruk van 
Levy’s capaciteiten dat hij deze 26-jarige aanwees als 
zijn opvolger als directeur van zijn instituut. 
De dierexperimenten die Levy ontwierp waren betrek-
kelijk simpel. Een geschikt proefdier was een soort woes-
tijnmuis, die vaker in gedragsexperimenten gebruikt 
werd. Kort gezegd kwam de onderzoeksvraag hierop 
neer: vertonen muizen precognitie? Een muis werd in een 
kooi gezet, die uit twee compartimenten bestond. Als er 
een signaal ging, wist de muis dat er iets komen ging, en 
wel dat één van de twee compartimenten onder stroom 
gezet werd doordat de bodem bestond uit metalen 
staafjes waar een electrische spanning op werd gezet. 
Door het goede compartiment te kiezen, kon de muis de 
schok vermijden. (Wat betreft de ethische normen bij ex-
perimenten met proefdieren, was dit soort experimenten 
ook in de gewone psychologie niet uitzonderlijk.)
Bij zulke experimenten is niet veel psychologie nodig, 
motivatie verzekerd en verveling speelt geen rol van 
betekenis. (Vermoeidheid natuurlijk wel, als de muis 
steeds in hetzelfde hoekje blijft zitten, is het tijd om de 
sessie te stoppen.) In ieder geval was de verwachting 

Eureka!
…En hoe dat slecht afliep
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dat, als psi bij dieren optreedt, dit een mooi reprodu-
ceerbaar experiment zou kunnen opleveren. Eindelijk het 
voor iedereen overtuigende bewijs, etcetera. In het begin 
van de experimenten bleken de muizen inderdaad vaker 
dan volgens toeval goed te kiezen, iets van 54% goed, 
in plaats van 50%. Bij een voldoend lange serie trials zo 
significant als je maar wilt. Eureka!
Maar hoe ging het verder? Levy had inmiddels een over-
heidssubsidie aangevraagd, dus veel hing af van de ver-
dere experimenten die een bevestiging moesten leveren. 
Nu was dit een experiment waarbij gebruikgemaakt werd 
van automatische registratie zodat de experimentator 
niet bij het lopende experiment aanwezig hoefde te 
zijn. Het wekte daarom enige bevreemding bij een paar 
junior-medewerkers van FRNM dat Levy vaak aanwezig 
was in de avonduren als het experiment liep. Ook waren 
er in de registratie van de trials af en toe lange reeksen 
treffers achter elkaar, die een groot deel van het effect 
uitmaakten. Kort en goed, de twee juniors besluiten Levy 
tijdens de experimenten te observeren buiten diens me-
deweten. En, de spionage loont in dit geval: Levy wordt 
betrapt bij het manipuleren van de proefopstelling zodat 
steeds treffers geregistreerd worden.
De twee stappen naar J.B. Rhine met hun bevinding. Die 
confronteert Levy. Levy geeft toe dat het experiment dat 
eerst zo’n succes was, het daarna liet afweten, zodat hij, 
Levy, het experiment wat ‘geholpen’ had om de ontbre-
kende treffers te produceren, om de subsidieaanvraag 
niet in gevaar te brengen.
Rhine ontslaat Levy op staande voet. Levy verdwijnt 
van het toneel en Rhine publiceert wat er gebeurd is 
in het eerstvolgende nummer van het Journal of Para
psychology.
De gevolgen van deze affaire werken lang na: experimen-
ten met psi bij dieren komen in een kwaad daglicht te 
staan. Andere onderzoekers die dergelijke experimenten 
op hun programma hadden staan, bijvoorbeeld Sybo 
Schouten in het Parapsychologisch Laboratorium in 
Utrecht, stoppen ermee of beginnen er al helemaal niet 
aan.
Psi bij dieren blijkt uiteindelijk niet tot het reproduceer-
bare experiment te leiden. Het vermoeden bestaat dat de 
experimentator, ook als die niet lijfelijk aanwezig is, toch 
een belangrijke invloed op de uitkomsten kan hebben. 

Zie ook de experimenten van Helmut Schmidt met kak-
kerlakken, die juist niet deden wat er van hun verwacht 
werd.
Een generatie later zijn de mogelijke wijze lessen ver-
geten en Rupert Sheldrake laat zien dat er interessante 
verschijnselen bij dieren voorkomen, die op het optre-
den van psi wijzen. Sheldrake beoogt niet zozeer het 
reproduceerbare experiment uit te vinden, maar eerder 
om aan te tonen dat psi in het dagelijks leven regelmatig 
voorkomt. De moraal van deze geschiedenis is dat je 
niet te snel moet geloven dat je de steen der wijzen, in 
dit geval het reproduceerbare parapsychologische expe-
riment, gevonden hebt. De terugslag van de Levy-affaire 
is natuurlijk voor Levy zelf erg ingrijpend geweest, maar 
ook de mogelijkheid van psi bij dieren heeft lang op het 
strafbankje gezeten, de parapsychologie zelf is er door 
beschadigd, hoewel Rhine de schade beperkt heeft door 
onmiddellijk opening van zaken te geven. n
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Katten en kakkerlakken

De poes
Het eerste deel van het artikel beschrijft een experi-
ment met een eenjarige poes die in een koud schuurtje 
(rond vriespunt) verbleef maar waar een warme 200 
watt lamp af en toe automatisch werd aangeschakeld. 
Aanschakelen gebeurde op grond van de uitkomst 
van een elektronische muntenwerper (binaire Random 
Number Generator, RNG). 
Hoewel deze experimenten meer dan 40 jaar geleden 
plaatsvonden, was de methodologische kwaliteit tref-
fend. Ter illustratie een citaat uit het artikel:

De getallen (+1 en 1) werden gegenereerd met een snel
heid van 1 per seconde. De RNG werd naast de gebrui
kelijke test op haar goede functioneren nog eens getest 
gedurende 24 nachten (8 uur per nacht terwijl de lamp 
die buiten stond verbonden was). Van de 691.000 gege
nereerde getallen, werd de ‘+1’ 345.276 keer opgewekt en 
de ‘1’ werd 345.924 keer opgewekt, waaruit we conclu
deerden dat de RNG onder deze condities geen afwijking 
vertoonde.

Het doel van het experiment was om uit te zoeken of het 
plezierige gevoel dat de poes ondervond als de lamp 
aanstond misschien als gevolg zou hebben dat deze 
meer dan de verwachte 50% van de tijd zou branden. Dat 
zou betekenen dat de RNG meer ‘+1’ zou hebben gegene
reerd dan ‘1’. 
De RNG was opgesteld in het huis op ongeveer 20 meter 
afstand van de schuur. Teneinde de opstelling zo opti
maal mogelijk af te schermen tegen elektrische storingen 
werd de RNG gevoed door batterijen en was tezamen met 
deze batterijen ingebouwd in een geaarde afscherming. 
Een klein lampje binnenin deze afscherming ging even 
branden als er een ‘+1’ was gegenereerd. Een ander als 
er een ‘1’ was gegenereerd. Dit signaal werd ‘waargeno

Uitgangspunt voor dit verhaal is een artikel dat 

in december 1970 verscheen in het Journal of 

Parapsychology. De gerapporteerde experimenten 

behoren tot de vroegste in de geschiedenis van experi-

menteel onderzoek van paranormale verschijnselen bij 

dieren. Deze nieuwe trend in de parapsychologie stopte 

tamelijk abrupt toen door medewerkers van het Institute 

of Parapsychology in Durham,waar deze experimenten 

werden uitgevoerd, ontdekt werd dat de directeur van 

het instituut, Levy, de boel, met name bij de experimen-

ten met muizen, bedroog (zie het voorgaande artikel)

Als we rechtstreeks citeren uit het artikel is dit in schuin 

schrift aangegeven. 

Verbindend commentaar is in normaal schrift.

Dick Bierman

Helmut Schmidts experimenten met proefdieren
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men’ door twee fotocellen buiten de afscherming die op 
hun beurt ieder een relais (schakelaar) bedienden waar
door een van de 2 grote 200 watt lampen aan of uitging. 
Een van die twee grote lampen was in de schuur bij de 
poes. De andere lamp was elders opgesteld en was be
doeld om de opstelling helemaal symmetrisch te maken. 
De 200 watt lampen werden iedere dag omgewisseld…

Hierdoor werden beide uitgangen van de RNG even vaak 
als ‘target’ gebruikt.

Het experiment werd in sessies van 30 minuten uitge
voerd in de namiddag op achtereenvolgende dagen. De 
poes verbleef alleen in de schuur gedurende de sessie 
maar de machine liep altijd door om te controleren of de 
opstelling nog goed werkte. Gedurende de sessies was 
de experimentator elders.

De resultaten van dit experiment waren na de eerste 5 
sessies dat de lamp meer dan 50% van de tijd had ge-
brand en dat het aanschakelsignaal 115 keer vaker was 
gegeneerd dan het uitschakelsignaal. De kans dat dit 
toevallig gebeurd is ongeveer 1 op 100.
Na de vijfde sessie was de poes gestresst en wilde niet 
meer in de schuur. De resultaten van de 5 volgende ses-
sies lieten niets bijzonders zien behalve dat de kat altijd 
zo ver mogelijk van de lamp vandaan zat. Bovendien 
was de temperatuur van de schuur (en de omgeving) on-
dertussen aanzienlijk aangenamer geworden zodat het 
experiment werd afgebroken. Schmidts conclusie was 
voorzichtig dat het wellicht nuttig was om met dit soort 
experimenten door te gaan en te exploreren of ook ‘lage-
re’ diersoorten paranormale verschijnselen vertoonden.

Kakkerlakken
Dit experiment heeft een zekere cultstatus gekregen. 
Deels omdat kakkerlakken voor de meeste mensen re-
delijk vieze beesten zijn, maar ook omdat de resultaten 
onverwacht waren en in zekere zin een doorbraak bete-
kenden voor wat betreft de relevantie van experimenta-
tor-effecten. Ook in dit experiment weer dezelfde metho-
dologische scherpte die kenmerkend was voor Schmidts 

experimenten. 
In het eerste exploratieve deel van het experiment wer-
den 20 kakkerlakken gebruikt. Dit keer werd niet van een 
plezierige warmtebron gebruik gemaakt maar werden de 
kakkerlakken geplaatst in een schokapparaat. 

De kleinste dieren waren 15 mm lang. Meestal werden er 
twee van in een plastic doos van 10 cm in diameter ge
plaatst. De wanden waren ingevet en de bovenkant was 
open. De RNG was zo afgesteld dat er 64 getallen werden 
gegenereerd met een interval van 1 seconde. Als er ‘+1’ 
werd gegenereerd kregen de kakkerlakken een schok die 
200 milliseconden duurde. Het schokniveau werd hand
matig aangepast zodat de kakkerlakken sterk reageerden 
maar niet verlamd raakten. De experimentator was altijd 
aanwezig, deels om het schokniveau aan te passen, maar 
ook om de op de rug gevallen kakkerlakken weer rechtop 
te zetten. Vier runs van ongeveer 1 minuut met een pauze 
van 2 minuten vormden 1 sessie. Het schokniveau moest 
worden verhoogd van run tot run binnen de sessie omdat 
de kakkerlakken gewend raakten aan de schokken. 

De resultaten van dit exploratieve experiment kwamen 
als een ‘schok’ voor Schmidt. De kakkerlakken leken 
masochisten. Bij de 6400 gegenereerde getallen bleek 
dat er 109 meer het schokapparaat aanschakelden dan 
uitschakelden!
Het definitieve experiment startte 1 maand na deze ex-
ploratieve test. Een paar kakkerlakken die gewond waren 
geraakt in de exploratieve serie werden vervangen en het 
experiment telde 100 sessies. 

De experimentele opstelling was dezelfde als in de ex
ploratieve test met een paar aanpassingen. Naast de 
registratie van het gedrag van de RNG door tellers werd 
er een punchtape gemaakt teneinde elke mogelijkheid 
op menselijke registratiefouten uit te sluiten. Daarnaast 
werd als controle het experiment ook gerund zonder kak
kerlakken in de doos met schokapparaat. 

In totaal werden 25.600 random getallen gegenereerd 
gedurende het hele experiment. De verwachtingswaarde 
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voor het aantal schokken is dus 12.800. Het echte aantal 
schokken bedroeg 13.109, dat is 3,85 standaarddevia
ties boven de verwachtingswaarde. De richting van de 
afwijking is dezelfde als in de exploratieve tests. De waar
schijnlijkheid om dit of een sterker resultaat te krijgen op 
grond van toeval is kleiner dan 1 op 10.000. De ‘scoring 
rate’ was stabiel gedurende het hele experiment. Als je 
het experiment opdeelt in 10 blokken van 10 sessies was 
het aantal schokken boven de kansverwachting steeds 
positief en rond de 30. 
Een zekere afname binnen de sessie werd wel waarge
nomen. In de eerste helft van de sessies werden er 228 
meer schokken uitgedeeld, in de tweede helft zakte dit 
naar 81. Het verschil is marginaal significant.
 
Alweer bleken de kakkerlakken geboren masochisten. 
Maar Schmidt was daar niet tevreden mee en kwam met 
een voor die tijd opmerkelijke suggestie:

Deze resultaten suggereren de mogelijkheid dat de ex
perimentator de apparatuur via zijn eigen PK heeft beïn
vloed. Teneinde deze mogelijkheid te reduceren werden 
de tests verder geautomatiseerd waardoor geen experi
mentator aanwezig hoefde te zijn.

Deze suggestie is later bekend geworden als de experi-
mentator-psi-hypothese. En binnen een aantal theoreti-
sche modellen kun je deze ‘invloed’ van de experimen-
tator niet reduceren door hem te isoleren van de opstel-
ling. Dat maakt het experimenteren in het vakgebied van 
de parapsychologie extra moeilijk. Vooral als je, zoals 
Schmidt later bekende, kakkerlakken haat. n

Helmut Schmidt, fysicus en paranormaal onderzoeker 
overleed op 18 augustus van dit jaar. Hij werd op 21 
februari 1928 in Danzig, Duitsland geboren. Hij verwierf 
zijn PhD in natuurkunde in 1958 op de universiteit van 
Göttingen. Hij ging in 1964 aan de universiteit van British 
Columbia doceren en bleef erna in Amerika om zijn re-
guliere carrière als senior researcher te beëindigen bij 
Boeing Research Labs (1966-1969). Daarna begon zijn 
loopbaan als onderzoeker van paranormale verschijn-
selen en werd hij een pionier op het gebied van de 
interactie tussen het menselijk bewustzijn en de materie 
(mind and matter). Hij ontwierp en gebruikte apparaten 
die random number generators werden genoemd. De 
random number generators waren gebaseerd op een 
natuurkundig toevalsproces zoals het verval van een 
radioactief element. De series getallen die een dergelijk 
apparaat produceert zijn totaal onafhankelijk van elkaar 
en vertonen dus geen enkel patroon. Vandaar het label 
‘random’. Onder ‘invloed’ van het bewustzijn van een 
waarnemer bleken er in zijn experimenten toch patronen 
te ontstaan. Schmidt was van 1969 tot 1973 research 
director van wat tegenwoordig heet het Rhine Research 
Center for Parapsychology (RRC). Hij werd door collega’s 
gezien als een uiterst vriendelijk en capabel persoon en 
wist zijn proefpersonen goed te motiveren, hij was alles-
behalve een ‘nerd’.
Na zijn verblijf op het RRC ging hij werken bij de Mind 
Science Foundation in San Antonio, Texas. n

Helmut Schmidt overleden

Helmut Schmidt
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Psi bij dieren opnieuw bekeken

Het Franse experiment omvatte een muis in een kooi. 
De kooi bestond uit twee delen met in het midden een 
hindernis, waar de muis overheen kon springen. Op re-
gelmatige intervallen werden er milde elektriciteitsschok-
ken gevoerd aan een van de twee kooidelen. Een muis 
met een precognitieve gave kon de schok ontwijken door 
naar het juiste deel te springen voordat de schok werd 
gegeven. Het experiment kon worden uitgevoerd zonder 
menselijke aanwezigheid; de positie van de muis en 
de richting van de schokken werden automatisch vast-
gelegd. Volgens de kansverwachting zou de muis 50% 
van de schokken ontvangen. Echter, vier van de muizen 
scoorden boven kansverwachting, waarbij twee signifi-
cant. Het percentage muizen dat de schokken vermeed 
varieerde van 55% tot 65%.

Om hun professionele reputatie te beschermen, ge-
bruikten de auteurs pseudoniemen. Maar het werd snel 
duidelijk dat de belangrijkste auteur professor Remy 
Chauvin was, een vooraanstaande bioloog en auteur van 
populaire boeken over het gedrag van dieren (bijvoor-
beeld Chauvin, 1968). Zijn partner was J.P. Genthon. De 
publicatie van hun paper ontketende een hausse van 
interesse, en experimenteel onderzoek van ‘parapsycho-
logie met dieren’ kwam op in verschillende landen (bij-
voorbeeld	Eysenck,	1975;	Levy,	Mayo,	Andre	&	McRae,	
1971; Parker, 1974; Schouten, 1972). Volgens sommigen 
bood dit onderzoek met dieren het langgezochte ‘her-
haalbare’ onderzoek, omdat dierlijk gedrag veronder-
steld werd minder variabel te zijn dan dat van mensen.

Sommige leden van de Britse SPR ontvingen deze 
ontwikkelingen niet bijzonder enthousiast, soms zelfs 
vijandig. Men vond dat deze experimenten te ver af 

In september 1968 publiceerde het Journal of 

Parapsychology een artikel dat tot op dat moment uniek 

bleek in de geschiedenis van het parapsychologisch 

onderzoek. Twee Franse wetenschappers beschreven 

gedetailleerd een volledig geautomatiseerd experiment 

dat zij hadden opgezet voor het testen van psi bij mui-

zen. De auteurs leggen uit dat bij geen enkele – tot nog 

toe uitgevoerde - test van ESP bij dieren, het menselijke 

element of zintuiglijke clues geen rol kunnen spelen. 

Dit was toentertijd de reden om een totaal geautoma-

tiseerde opstelling te bedenken, waarbij het menselijke 

element wel is uitgesloten (Duval & Montredon, 1968).

John L. Randall

Vertaling: Fred Melssen
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stonden van de doelstellingen van de oprichters van 
het paranormaal onderzoek. Deze oprichters waren met 
name geïnteresseerd in de menselijke psyche en het on-
derzoek naar mogelijk leven na de dood. Anderen uitten 
hun afschuw over de wreedheid van het toedienen van 
elektrische schokken aan zoogdieren (Barrington, 1972; 
Greatrex, 1972). Enkele experimenteerders (bijvoorbeeld 
Levy, 1970) ontkenden dat dergelijke wreedheden wer-
den gebruikt, maar anderen accepteerden de kritiek en 
ontwikkelden technieken waarbij gebruik werd gemaakt 
van voedselbeloningen in plaats van schokken; een me-
thode die bekend werd als ‘positieve bekrachtiging’ (cf. 
Beloff, 1972; Parker, 1974; Schouten, 1972).

Deze experimenten kunnen een nieuw licht werpen op 
de complexe vragen over de bron en de ontwikkeling van 
het leven. Daarom was ik geïnteresseerd in deze experi-
menten. Ik was (en ben nog steeds, ondanks de pogin-
gen van Dawkins, Crick en anderen) ervan overtuigd dat 
de neodarwinistische theorie compleet faalt als het gaat 
om de evolutie van het leven zoals we dat zien bij de 
fossielen. Ik twijfelde niet aan het proces van ‘natuurlijke 
selectie’ onder bepaalde condities, maar ik geloofde 
niet dat dit de oorzaak kan zijn van de steeds groter wor-
dende complexiteit van het leven. De orthodoxe biologie 
in het bijzonder is er volgens mij niet in geslaagd om het 
leven te verklaren, en de verhalen over levende cellen 
die zich toevallig samenvoegen in oer-modderpoelen 
zijn volgens mij niets meer dan verhalen. Geen enkele 
bioloog heeft bewijs geleverd dat de hypothese van ‘het 
zelfstandig versmelten’ van levende organismen onder-
steunt.

Ik vermoedde dat, als psi bestaat – en ik heb hiervan 
genoeg bewijs gezien in mijn eigen experimenten – deze 
gave uniek is voor mensen, op een manier zoals artis-
tieke of mathematische begaafdheid uniek is, oftewel 
verspreid is onder de levende wezens. Ik vroeg me af of 
de fenomenen die we groeperen onder het kopje ‘psi’ 
niet afkomstig kunnen zijn van een fundamenteel orga-
niserende eigenschap van het leven, en dat deze eigen-
schap de ontbrekende schakel zou kunnen zijn in de 
neodarwinistische theorie van evolutie. Deze speculaties 

werden verder uitgewerkt in verschillende artikelen en 
later in een boek (Randall, 1971, 1974). De bevindingen 
bij parapsychologische experimenten met planten en 
dieren lijken te wijzen op het bestaan van een universele 
psi-functie, die – meende ik – meer duidelijkheid ver-
schaft op de onopgeloste mysteries van de bron van het 
leven, de embryologie en de evolutie.

In de zomer van 1970 bezocht ik het Parapsychologisch 
Instituut in North Carolina, waar ik het privilege had om 
de Rhines te ontmoeten en te participeren in hun onder-
zoek. Biologische experimenten waren aan de orde van 
de dag. Helmut Schmidt voerde testen uit om te zien of 
kakkerlakken een toevalsgenerator konden beïnvloe-
den. Robert Brier bestudeerde het effect van menselijke 
gedachten op planten. En de jonge medicijnenstudent, 
Walter J. Levy, demonstreerde hoe bevruchte eieren de 
hoeveelheid warmte leken te bepalen die werd geprodu-
ceerd door een toevalsgenerator (Brier, 1971; Levy, 1971; 
Schmidt, 1970). De resultaten van deze experimenten 
leken mijn stelling te bevestigen: psi is een universele 
eigenschap van het leven. Ik keerde terug naar Engeland 
met het voornemen dit onderzoek verder voort te zetten 
in het laboratorium.

Het duurde nog een jaar voordat ik de beschikking kreeg 
over een bruikbare toevalsgenerator. Net zoals de toe-
valsgenerator van Schmidt, maakte deze gebruik van een 
kwantumfysische bron. Met behulp van deze generator 
voerde ik een aantal biologische experimenten uit, repli-
ceerde ik de ei-experimenten van Levy, en onderzocht ik 
of sprinkhanen een toevalsgenerator konden beïnvloe-
den. In het algemeen waren de resultaten slechts mar-
ginaal boven kansverwachting, en zag ik niets terug van 
de systematische positieve resultaten die gerapporteerd 
werden door Levy en zijn collega’s. Ik begon me af te vra-
gen of de zogenaamde ‘trans-Atlantische factor’ (alleen 
Amerikanen krijgen goede resultaten bij ESP-onderzoek) 
mijn eigen pogingen hinderden!

Toen kwam de grote ontknoping. Op 12 juni 1974 werd 
Walter J. Levy (iedereen van ons noemde hem ‘Jay’) 
betrapt op fraude tijdens zijn experimenten met ratten, 



TVP • TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE & BEWUSTZIJNSONDERZOEK • NR 3 • 201116

en hij werd ontslagen door Rhine. Levy was sinds 1973 
directeur van het Instituut, was coauteur van elf publica-
ties in het Journal of Parapsychology en talloze samen-
vattingen in andere tijdschriften. Rhine schreef iedereen 
aan van wie hij wist dat ze met een soortgelijk onderzoek 
bezig waren, en startte een intern onderzoek om te zien 
in hoeverre de fraude had doorgewerkt. Ondanks protes-
ten van Jay dat hij slechts eenmaal in de verleiding was 
gekomen, vond het team meerdere indicaties voor fraude 
in zijn eerdere werk. Rhine gaf een publieke verklaring 
waarin hij alle experimenten waarbij Levy betrokken 
was geweest, beschouwde als ‘onaanvaardbaar’ (Rhine, 
1975).

Ik ontving Rhine’s waarschuwingsbrief in de zomer van 
1974, net toen ik begon aan mijn vijfde experiment met 
bevruchte eieren. Drie van de eerste vier experimenten 
hadden scores net boven de kansverwachting opgele-
verd. Mijn technicus had net een nieuwe broedmachine 
ontwikkeld die ons meer controle gaf over de vochtigheid 
binnen de eieren. De brief van Rhine werd gevolgd door 
een brief van Jay, die zich verontschuldigde voor zijn 
gedrag en waarin hij toegaf fraude te hebben gepleegd 
in een enkel experiment. Hij drong er op aan mijn expe-
rimenten met eieren voort te zetten. Hij zei dat hij, in het 
licht van wat er was gebeurd, nog meer op succes hoopte 
(Levy, 1974). Met een zwaar hart besloot ik door te gaan.

In totaal voerde ik tien experimenten uit met bevruchte 
eieren, het laatste experiment in de zomer van 1976. 
Zeven experimenten gaven marginale scores boven de 
kansverwachting, en waren nooit hoger dan 50,4% waar 
50% de verwachting is. Bij één of twee gelegenheden 
ontdekte ik significante scores. Helaas bleken de eieren 
in deze gevallen allemaal dood of onvruchtbaar te zijn. 
Ik kwam langzaam maar zeker tot de conclusie dat – als 
er al psi-effecten meetbaar waren – deze effecten niet te-
weeg werden gebracht door de eieren, maar door de ex-
perimentator zelf. Ik wist dat Schmidt tot een soortgelijke 
conclusie was gekomen bij zijn kakkerlak-experimenten, 
toen hij zag dat de beesten zichzelf blijkbaar meer 
schokken gaven dan per toeval verwacht zou worden. Hij 
gaf toe dat hij de kakkerlakken verafschuwde, en schreef 

het gemeten PK-effect toe aan hemzelf. [Zie ook het arti-
kel over de experimenten van Schmidt voorafgaande aan 
dit artikel, red.]

Het lijkt er daarom op dat er weinig stevige onderbou-
wing is voor dierlijke psi, anders dan menselijke psi, uit-
geoefend op dieren. Alle geautomatiseerde experimen-
ten, uitgevoerd door Levy en zijn medewerkers, moesten 
worden verworpen. Wat over bleef was het originele 
Franse experiment en een handvol studies die de resul-
taten daarvan ondersteunden. De onderzoeksverslagen 
laten ons zelden zien waar de experimentator was tij-
dens het experiment, en het is waarschijnlijk dat sommi-
gen – zo niet alle – resultaten verklaard kunnen worden 
door menselijke psi. Er zijn verscheidene experimenten 
die laten zien dat gemotiveerde personen invloed kun-
nen uitoefenen op levende systemen in het laboratorium 
(e.g. Metta, 1972; Osis, 1952; Randall, 1971a, 1972; 
Richmond,	1952;	Watkins	&	Watkins,	1971).	Het	lijkt	voor	
de hand liggend dat, waar dieren blijk lijken te geven van 
psi-begaafdheid, de psi-bron in feite afkomstig is van 
een aanwezig persoon.

Hetzelfde kan worden gezegd van een groot aantal 
spontane gevallen in de literatuur, waaronder die, die 
door	Rhine	worden	benoemd	als	‘psi-trailing’	(Rhine	&	
Feather, 1962). Eén geval betreft de 12-jarige zoon van 
een sheriff van Summersville, West Virginia. In 1940 werd 
deze jongen opgenomen in een ziekenhuis in Phillipe, 
ruim honderd kilometer van zijn woonplaats. Een week 
nadat hij daar kwam, hoorde hij ’s-nachts gefladder bij 
het raam. Een duif vloog binnen nadat een zuster het 
raam opende. Het bleek de duif van de jongen, gezien 
het merkteken op de poot. Hij had meer dan honderd 
kilometer gevlogen door sneeuwbuien tijdens een don-
kere nacht, en had het juiste raam van het ziekenhuis 
weten te vinden. Is dit een typisch voorbeeld van een 
vriendschap met vogels, in combinatie met de werking 
van dierlijke psi? Vroeger zou ik dit gedacht hebben. Nu 
echter, is het voor mij waarschijnlijk dat de jongen, en 
niet de vogel, de bron van psi was. Wat zou er meer voor 
de hand liggen dan dat een jongen, genageld aan een 
ziekenhuisbed, eenzaam, bang en ver weg van huis, zijn 
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geliefde huisdier bij zich wil hebben? Ik veronderstel dat 
een PK-invloed vanuit de jongen op de duif de meest 
voor de hand liggende verklaring is.

Eenzelfde argument kan worden gebruikt voor het gedrag 
van huisdieren die tevoren weten wanneer hun baasje 
naar huis komt. Dit betreft een van de gebieden van de 
‘parapsychologie van de dieren’ waarin nog steeds on-
derzoek plaatsvindt, vooral dankzij het werk van Rupert 
Sheldrake	(Sheldrake	&	Smart,	1997).	In	dergelijke	
gevallen is het de eigenaar die anticipeert op de blije 
ontmoeting met zijn kat of hond, en daarbij zijn wens op 
deze ontmoeting overstuurt op het dier. Hij oefent hierbij 
een PK-effect uit op de hersenen van het dier, een effect 
dat in essentie niet anders is dan de manier waarop de 
mens het gedrag van een toevalsgenerator beïnvloedt. 
In feite ken ik geen voorbeelden van zogenaamde psi bij 
dieren, die niet verklaard kunnen worden als psi-effecten 
van de mens. Het is opmerkelijk dat bij de honderden 
beschreven ‘poltergeist’-gevallen, er niet één bij is met 
een hond of kat als bron, ondanks het feit dat al deze 
dieren al millennia lang intieme metgezellen zijn van 
de mens. Poltergeist-fenomenen, of gevallen van ‘terug-
kerende spontane PK’, centreren zich allemaal rondom 
mensen, overwegend jongens of meisjes in de puberteit.

Laten we veronderstellen dat psi beperkt is tot men-
sen, en niet een algemeen kenmerk is van alle levende 
wezens. De implicaties van een dergelijke ontdekking 
zouden enorm zijn. Meer dan honderd jaar worden we 
bedolven onder een propaganda die een nauwe verwant-
schap tussen ons mensen en de rest van de levende 
aarde verheerlijkt. Onze genetische samenstelling zou 
bijna identiek zijn aan die van de chimpansee. Onze 
gedragspatronen worden geanalyseerd in termen van 
overlevingsstrategieën. En onze stemmingen worden 
slechts bepaald door onze biochemie. De biologische 
wetenschap staat in dienst van het ‘nieuwe materia-
lisme’: Monod, Crick, Dawkins en anderen. Maar men 
hoeft maar te denken aan religie, ethiek, kunst, muziek, 
wetenschap en mathematica, om zich te realiseren dat er 
een enorme kloof gaapt tussen de mentale activiteit van 
de meest gevorderde aap en die van onze eigen soort. 

De mensheid lijkt over meer capaciteiten te beschikken 
dan die slechts verklaard kunnen worden in termen van 
biologische overleving. Psi zou een van deze capacitei-
ten kunnen zijn. Psi zou, ver verwijderd van de biologi-
sche natuur, als bewijs kunnen dienen voor de realiteit 
van een menselijke ziel.

Ik heb willen laten zien dat de vraag ‘bestaat dierlijke 
psi?’ belangrijke implicaties heeft voor de kennis over 
onszelf en onze plaats in de natuur. Jammer genoeg 
leidde het Levy-fiasco tot een impasse binnen dit 
onderzoeks terrein. Gedurende de laatste twintig jaar 
is er bijna geen experiment met dieren uitgevoerd. Ik 
zou graag zien dat deze experimenten hervat worden, 
zonder de pijnlijke of aversieve prikkels die zoveel te-
rechte weerstand opriepen in de jaren zeventig. Er kan 
op diervriendelijke wijze onderzoek verricht worden. Als 
zulk onderzoek wordt uitgevoerd, en er zijn duidelijke 
aanwijzingen voor psi, is duidelijk dat psi een deel is van 
onze biologische overerving. Als echter geen evidentie 
voor dierlijke psi wordt gevonden, rechtvaardigt dat de 
conclusie dat de psi-functie, zoals aangetoond in hon-
derden zorgvuldig uitgevoerde experimenten met men-
sen, behoort tot een deel van ons dat het biologische 
overstijgt. n
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Is uw buurman een zombie? Nou, 

hij heeft geheugen, zijn ogen, 

neus en huid nemen iets waar. 

Dat is makkelijk vast te stellen. 

Hij huilt in een droevige situatie. 

En lacht in een vrolijke. Maar 

de vraag is: ervaart hij ook echt 

emoties of is hij gewoon gepro-

grammeerd om in een door zijn 

hersenen als droevig gekarakteri-

seerde situatie water uit die ogen 

te laten lopen? Kortom heeft uw 

buurman wel een bewustzijn dat 

lijkt op uw eigen bewustzijn? Hoe 

moet je dat vaststellen? Met ze-

kerheid kun je dat niet. Nooit, en 

volgens Türing geldt dat ook voor 

bijvoorbeeld een robot…
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Maar de meeste mensen gaan ervan uit dat robots geen 
en levende mensen wel een bewustzijn hebben. Die 
aanname lijkt in de praktijk redelijk te werken, hoewel er 
gevallen zijn waarbij de mensen toch een bewustzijn aan 
een computerprogramma toekennen. 
Maar nu: de dieren. Heeft uw kat bewustzijn? Uw hond? 
Het beantwoorden van die vraag lijkt vaak bepalend voor 
de antwoorden op ethische vragen naar het goed en 
kwaad van vlees eten bijvoorbeeld. De simpele morele 
leidraad ‘doe anderen niet aan wat uzelf niet wenst te 
worden aangedaan’ is meer van toepassing naarmate die 
ander meer op u lijkt. Door in een oorlog de ‘ander’ te 
demoniseren kan daardoor het morele platform worden 
gecreëerd om te martelen en te doden. Eerder gebeurde 
dat met de joden in het Derde Rijk. Nu lijken weer andere 
groepen aan de beurt zoals recentelijk pijnlijk aan het 
licht kwam in Oslo.
Bij dieren is dat al helemaal duidelijk. Wij veronderstel-
len dat een mug geen bewust leven heeft dat lijkt op het 
onze. Pats. Maar een hond, dat is andere koek. Althans 
in het ‘beschaafde’ westen. Bij de chinezen is een hond 
‘lager’ en dus, moreel gezien, eetbaar. Deze discrepantie 
maakt al duidelijk dat het hier dus niet gaat om iets ob-
jectiefs. Dat de wetenschap er kennelijk niet in geslaagd 
is om een definitief antwoord te geven op de vraag: er-
varen vissen pijn? Is het slaan van een haak door een lip 
acceptabel? 
Om vast te stellen of uw buurman een zombie is kun je 
vragen stellen die hij dan zal beantwoorden. Hoewel we 
geen directe toegang hebben tot zijn ervaringswereld, 
hebben we wel het zogenaamde ‘first-person’ perspec-
tief. Bij dieren ligt dat ook al ingewikkelder. De vragen 
die je kunt stellen zijn indirect en de antwoorden in 
experimenten vaak op verschillende manieren uit te leg-
gen. En de vraag naar de werkelijke interne ervaring is al 
helemaal niet te beantwoorden.
Er zijn wel pogingen gedaan de vraag te beantwoorden 
door te wijzen op hersenstructuren die betrokken en mis-
schien wel cruciaal zijn voor de menselijke pijnervaring. 
Als een dier een dergelijke hersenstructuur niet zou be-
zitten, zou het geen menselijke pijn ervaren. Maar mis-

schien is de dierlijke pijn wel heftiger!
De vraag naar dierlijk bewustzijn komt in een nieuw 
daglicht te staan, als we de mogelijke paranormale 
vermogens van dieren bekijken. Immers, in sommige 
theorieën betreffende het paranormale is het noodza-
kelijk dat in het systeem waar zich anomale correlaties 
voordoen een bewuste waarneming plaatsvindt. Dus als 
er een correlatie wordt gevonden waarbij de hond van 
de buurman naar de voordeur lijkt te lopen steeds als 
de buurman besluit naar huis te gaan, dan kun je op 
grond van deze theoretische beschouwing claimen dat 
die hond bewustzijn heeft. Dan moet natuurlijk wel het 
moment van naar huis terugkeren van die buurman via 
een dobbelsteenworp of iets dergelijks worden bepaald. 
Als hij een geprogrammeerde zombie is die altijd om vijf 
uur thuiskomt, is het niet zo gek dat de hond om vijf voor 
vijf naar de voordeur loopt.
Hoe onwaarschijnlijk het dus ook klinkt, misschien is het 
juist de parapsychologie die de meest relevante data kan 
leveren in een discussie over ritueel slachten… n
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De kat die zijn baasje zag vliegen?

‘Blue’ Harary (officiële naam: Stuart B. Harary) claimde 
dat hij zichzelf tot uittreding kon brengen en onafhanke-
lijke fysiologische metingen aan harstslag, ademhalings-
frequentie en huidpotentiaal bevestigen dat hij in ieder 
geval in een speciale toestand kwam.
Nu is er op zich geen controverse in de wetenschap of 
deze uittredingsverschijnselen bestaan, maar wel over 
de interpretatie ervan. Vooral als een uittreding in de 
context van een bijna-dood-situatie optreedt zijn er men-
sen die een objectieve interpretatie de meest logische 
vinden. Een teken dat er ‘iets’ het lichaam verlaat. Vaak 
wordt dat ‘iets’ dan ook gelijk gesteld met het ‘iets’ dat 
de lichamelijke dood zou overstijgen.
Daar tegenover staat dat de meeste wetenschappers 
denken dat deze ervaring een bijverschijnsel is van een 
speciale hersentoestand, bijvoorbeeld een aanzienlijk 
zuurstoftekort.
Zij die denken dat er ‘iets’ het lichaam verlaat, hebben 
weinig harde feiten waar ze die stelling mee kunnen 
onderbouwen. Aan de andere kant zijn er ook behoorlijk 
wat empirische gegevens die suggereren dat de zuurstof-
tekort-hypothese nooit een volledige verklaring kan zijn. 
Het gegeven dat er iemand was die naar willekeur kon 
uittreden, was aanleiding voor groep onderzoekers 
om een experiment te bedenken waarbij gezocht werd 
naar objectieve aanwijzingen dat er ‘iets’ het lichaam 
zou	verlaten	(Morris,	Harary,	Janis,	Hartwell	&	Roll	
(1978) Studies of Communication During Out-of-Body 
Experiences. JASPR, 72-1, pp 1-21.)
Als er ‘iets’ was dat het lichaam verliet, dan zou je dat 
misschien kunnen detecteren. Het experiment was ei-
genlijk in opzet tamelijk simpel, hoewel in uitvoering 
behoorlijk complex. Dat kwam omdat de onderzoekers er 
zeker van moesten zijn dat de situatie dubbelblind was. 
Er werd een aantal ‘detectoren’ bedacht die een signaal 

Uittredingen komen relatief vaak voor. Uit vragenlijston-

derzoek in verschillende landen blijken de percentages 

tussen de 10 en 20% te liggen. Dit komt niet omdat 

mensen die de vragen invullen die vraag naar uittreding 

niet goed begrijpen. De percentages veranderen nauwe-

lijks als je een uitgebreide toelichting met voorbeelden 

bij de vraag geeft. Meestal worden er 1 of 2 uittredin-

gen gemeld, maar er zijn ook mensen die het regelmatig 

meemaken en heel zelden tref je iemand die de uittre-

ding helemaal onder controle heeft…

Dick Bierman
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moesten geven als ze iets detecteerden. De detectie-
ruimte was op grote afstand van de ruimte waar Blue 
Harary zou uittreden. Communicatie tussen de proeflei-
ders in die ruimtes vond plaats middels een ‘buzzer’ die 
piepjes van gelijke duur kon afgeven.
Blue Harary zou op een willekeurig (random) tijdstip ge-
durende enkele minuten uittreden, en dan proberen de 
detectieruimte te bezoeken. Er waren twee verschillende 
protocollen en die waren er beide op gericht dat de be-
zoektijden door niemand in de detectieruimte konden 
worden geraden of afgeleid en dat er een redelijke tijd 
was dat Blue Harary ook niet op bezoek was, zodat ook 
het ‘normale’ gedrag van de detectoren gemeten kon 
worden. Er waren menselijke detectoren en hun ‘signaal’ 
was, dat ze aangaven op welk moment ze voelden dat er 
‘iets’ in de detectieruimte was. Er waren diverse andere 
detectoren zoals elektromagnetische velddetectoren 
die een breed spectrum aan straling konden detecte-
ren. Geen van die detectoren gaf vaker een signaal als 
Blue Harary uitgetreden en ‘op bezoek’ was. Met één 
uitzondering. Ten tijde van de start van het experiment 
had Blue Harary twee poesjes uit het asiel als huisdier 
genomen. Een daarvan was in het asiel al zeer aanhalig 
geweest en was eigenlijk niet bij Harary weg te slaan als 
we de verhalen mogen geloven. Beide poesjes werden 
ook als detector gebruikt. De aanhankelijke poes was 
de enige die de uittredingbezoekjes van Harary bleek te 
detecteren. Hoe dan? 
Er waren bij de poes twee detectiesignalen. De eerste 
had te maken met hoe rustig de poes was. Dus hoeveel 
ze bewoog en hoe vaak ze miauwde. Om te meten hoe-
veel ze bewoog, was er een speciale vloer gemaakt met 
vakken erop, zodat er steeds gescoord kon worden als 
de poes van het ene naar het andere vak liep. De tweede 
maat had te maken met de plek waar de poes naar toe 
bewoog. Nu was er een grote cirkel op de vloer met alle-
maal ‘appeltaartpunten’ erin getekend, zodat je kon zien 
naar welke rand van de ruimte de poes zich bewoog.
In de zittingen waarin deze ‘oriëntatie’-meting plaats-
vond, werd aan Blue Harary gevraagd niet zomaar de 
detectieruimte te bezoeken maar deze vanaf een speci-
fieke, natuurlijk weer random gekozen, kant te benade-
ren. Het idee was dat de poes zich dan in die richting zou 
begeven.

De resultaten van dit experiment zijn zeer interessant, 
maar zoals zo vaak, veel interpretaties zijn mogelijk. 
De poes was significant veel rustiger als zijn baasje was 
uitgetreden en de detectieruimte bezocht. Dat was een 
groot effect. Tijdens de bezoeken miauwde de poes 
totaal niet (0 / 100 secs) terwijl gedurende de contro-
leperioden ongeveer 3,85 keer per 100 seconden werd 
gemiauwd. De kans dat het bij toeval zou gebeuren dat 
er zo weinig gemiauwd werd en zo weinig bewogen, was 
1 op 100.
De resultaten van het experiment waarbij Harary vanuit 
een specifieke richting de kamer zou bezoeken waren in 
het begin ook significant, maar de poes ging steeds min-
der bewegen in de latere sessies en het effect verdween.

Dus was er nou ‘iets’ dat het lichaam echt had verlaten? 
Voordat we dat concluderen moeten we toch eerst vast 
stellen dat er wat zwakke kanten aan het hele experi-
ment kleven. Om te beginnen is het uit de beschrijvingen 
niet meer goed te destilleren hoe goed de dubbelblind-
situatie gehandhaafd werd. Het is duidelijk dat als ook 
maar iemand in de detectieruimte kan bedenken wan-
neer Harary ‘op bezoek’ is, dit kan afstralen op de poes. 
Wat dat betreft was het eigenlijk gelukkig dat de mense-
lijke detectoren geen succes hadden. Dat suggereert dat 
de dubbelblindheid redelijk goed gehandhaafd was. Een 
meer fundamenteel probleem is dat er toch wel een be-
hoorlijk aantal verschillende detectoren is gebruikt. Als 
er dan één succes heeft, dan moet je wel corrigeren voor 
het feit dat je er zoveel uitgeprobeerd hebt. Als je dat 
doet, dan is het resultaat lang niet zo sterk meer. 

Maar ja, dit resultaat is eigenlijk het enige waar de 
voorstanders van een objectieve interpretatie van de uit-
treding het mee moeten doen. Er is wat schaarse anek-
dotische evidentie waarbij uittreders dingen zien die er 
inderdaad waren, maar die ze zonder uit te treden niet 
zouden hebben kunnen zien, zoals bijvoorbeeld een wil-
lekeurig getal boven op de boekenplank boven het bed. 
Maar gezien het enorme aantal uittredingen dat er jaar-
lijks plaatsvindt, is die oogst wel erg mager. Aangezien 
revolutionaire claims zeer sterk bewijs behoeven, eigen-
lijk een beetje te mager. n
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Lagere en hogere orde  
bewustzijn bij dieren

Het onderzoeken van hersenactiviteit die samengaat 
met ‘accurate self report’ is nog steeds de belangrijkste 
strategie om vergelijkende data te verkrijgen waarmee 
de hersenactiviteit van andere dieren beoordeeld kan 
worden. Het impliceert echter al snel de aanwezigheid 
van een zogenoemde hogere-orde bewustzijn waarbij 
semantiek, een zelf, en in sommige gevallen de moge-
lijkheid tot het vormen van een expliciet narratief over 
verleden en de toekomst, allemaal een rol spelen. Dit 
is in contrast met wat een primair bewustzijn genoemd 
wordt, wat door bijvoorbeeld de Nobelprijswinnaar 
Gerald Edelman als ‘the remembered present’ beschre-
ven wordt. Het is de complexe maar tegelijkertijd geïn-
tegreerde ervaring van de omgeving, samengesteld uit 
elementaire perceptuele en actie-gebeurtenissen. Dit pri-
maire bewustzijn, ook wel fenomenologisch bewustzijn 
genoemd, is veel waarschijnlijker als een basisbiologisch 
proces aanwezig in zowel mens als dier. Ik denk dat 
ieder gezond denkend mens deze laatste vorm van be-
wustzijn aan de meeste (gewervelde) dieren zou kunnen 
toekennen. Ik heb daar in ieder geval geen problemen 
mee. Maar hier ligt het gevaar. 
Jarenlang heeft deze bevredigende indeling tussen er-
varing an sich en de hogereorde reflectie daarop, de 
hele vraag naar bewustzijn bij dieren voor mij verder 
afgedaan. Enerzijds kon ik maximaal antropocentrisch 
oordelen in termen van de noodzaak van complexiteit, 
geheugen, transitieve inferentie en wat dan ook aan ver-
edelde cognitieve vermogens. Anderzijds compenseerde 
ik vrijelijk met de oneindige rijkdom van de ‘primaire’ 
ervaring van de Umwelt der dieren. Misschien komt het 
omdat mijn omgang met dieren beperkt is tot hond, kat, 
een paar kwetterende vogels en plagende insecten. Over 
Umwelt gesproken. 
Totdat ik tegen het artikel ‘Animal consciousness: a syn-
thetic approach’ (1) aanliep, en vervolgens ‘Cephalopod 
consciousness: behavioural evidence’ (2). Toen was het 
hek van de dam. Het probleem bleek niet de relevantie 
van neurowetenschappelijke theorieën van menselijk 
bewustzijn voor het onderzoek naar die van dieren, maar 
het tegenovergestelde: de relevantie van bewustzijn bij 
dieren voor de theorieën over die van de mens.

De vraag of dieren bewustzijn hebben vond 

ik al een tijd eigenlijk helemaal niet zo’n 

interessante vraag. Erg eigenlijk voor een 

wetenschapper van bewustzijn, vegetariër 

en wannabe boeddhist. Eén excuus is mis-

schien het feit dat ik me gewoon geen 

interessante neurowetenschappelijke bevin-

dingen of theorieën kon herinneren waarbij 

het onderscheid telde. Niet voor de theorie 

tenminste. Wel voor het arme proefdier na-

tuurlijk. Niets bleek (voor de theorie) echter 

minder waar. Het antwoord op de vraag of 

dieren bewustzijn hebben hangt natuurlijk 

af van over welke dieren we het hebben. De 

meeste mensen, ikzelf incluis, verwachten 

denk ik dat de kans dat een diersoort bewust 

is op de een of andere manier samenhangt 

met een menselijke gelijkenis. Een duidelijk 

antropocentrisch standpunt, oppervlakkig 

misschien zelfs, maar natuurlijk niet helemaal 

onredelijk. Er is vooralsnog geen objectieve 

bewustzijnstest en we moeten ook in ons 

dagelijks leven er zelfs onze partner maar 

op vertrouwen. Geen enkel dier onder ons 

op de evolutionaire ladder komt (in tegen-

stelling tot onze partner) in ieder geval op 

voor z’n recht tot persoonlijke, kwalitatieve 

ervaringen.

Stephen Whitmarsh

BEWUSTZIJNSNIEUWS
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Lagere en hogere orde  
bewustzijn bij dieren

Global Workspace model van bewustzijn
Ondanks eeuwige tegenstellingen en verwarringen 
omtrent de vraag wat bewustzijn nou precies is en wat 
niet, en hoe je dat onderscheid objectief zou kunnen 
maken, lijkt de laatste twintig jaar het meest consistente 
verhaal het ‘Global Workspace model’ te zijn (Baars, 
1989), en het daar op voortbordurende ‘Global Neuronal 
Workspace model’. Dit laatste is in essentie een (neu-
rale) netwerkbeschrijving van bewustzijn waarbij be-
wustzijn niets meer is dan een flexibele, semistabiele 
‘centrale’ representatie van mentale inhoud. Informatie 
die in deze ‘centrale’ representatie tijdelijk wordt vastge-
houden, kan daardoor globaal gedeeld worden door ge-
specialiseerde processen die zelf (per definitie) onafhan-
kelijk zijn van deze inhoud en daar geen deel van zijn. Er 
is daarnaast continu een competitie gaande tussen deze 
(nog onbewuste) processen en de centrale (bewuste) en 
globaal gedeelde representaties. Vroeg of laat zal een 
belangrijke gebeurtenis namelijk genoeg neuronen recru-
teren, in bijvoorbeeld perceptie- en actiesystemen, om 
daarmee een nieuwe coalitie – en daarmee een nieuwe 
bewustzijnservaring – te creëren.
Sommige hersengebieden, zoals de sensorische cortex, 
functioneren vooral vanwege hun mogelijkheid op re-
latief locaal niveau informatie te verwerken, terwijl de 
frontale cortex beter in staat is verder uit elkaar liggende 
gebieden te verbinden. Deze laatste gebieden, die vooral 
bij de mens het meest ontwikkeld zijn, worden daarom 
met name belangrijk geacht voor bewustzijn. Bewustzijn 
ligt in dit model wel een beetje tussen fenomenologisch 
bewustzijn en hogere orde bewustzijn in. Het is enerzijds 
noodzakelijk voor hogere orde cognitie, zoals verbale 
rapportage, evaluatie, geheugen, planning en intentio-
neel handelen. Anderzijds beschrijft het een fenomeno-
logische ervaring: “this global availability of information 
(…) is what we subjectively experience as a conscious 
state” (3). Belangijk voor ons doel is dat het ook losjes 
genoeg gedefinieerd is om toe te kunnen passen op de 
vraag welke dieren tot een ‘Global Workspace’ in staat 
zijn. In ‘Animal consciousness’, beperken de auteurs zich 
echter niet tot onze directe voorouders maar betrekken 
de vraag op vogels en inktvissen – soorten die fylogene-
tisch ver van ons en van elkaar vandaan liggen. 

Vogels
Vogels laten een vermogen tot geheugen, gebruik van ge-
reedschap, vocaal leren en uitdrukken zien en sommige 
soorten kunnen zelfs lexicale termen in betekenisvolle 
manieren gebruiken. Dit suggereert dat hun zenuwstel-
sel net zo geavanceerd kan zijn als die van zoogdieren. 
Veel vogelsoorten laten dan ook geavanceerde manie-
ren van voedselverzamelen en vangen zien. Duiven en 
koolmezen blijken zelfs in staat tot transitieve inferentie 
(als A>B, B>C en C>D, dan A>D). Het gebruik van gereed-
schap door vogels impliceert verder niet alleen uitvoerige 
geheugen- en leermogelijkheden, maar ook de aanwe-
zigheid van een complex oordelend vermogen en de 
mogelijkheid handelingen te plannen voordat ze uitge-
voerd worden. Kraaien kunnen bijvoorbeeld haakvormige 
instrumenten van ijzerdraad maken om voedsel uit een 
glazen cilinder te halen, waarbij ze soms naar een ver 
weg gelegen platform vliegen om het draad te kunnen 
buigen om daarmee weer terug te keren. Wilde kraaien 
maken instrumenten van twijgjes en bladeren om insec-
ten uit holen in bomen te kunnen halen. Sommige kraai-
en zijn zelfs zo snugger dat ze weten dat ze hun voedsel 
moeten verstoppen wanneer andere kraaien hen gezien 
hebben, maar dat niet doen voor kraaien die niet in staat 
zijn geweest hen te observeren tijdens het verstoppen. 
Dit suggereert dat sommige vogels zelfs een soort ‘the-
ory of mind’ hebben. De auteurs gaan in hun artikel nog 
wat verder in op de mogelijkheden van vogels tot taal 
en in het bijzonder op de overeenkomsten in neuroana-
tomie met de menselijke hersengebieden betrokken bij 
taalperceptie en -productie. Neuroanatomisch lijken de 
hersenen van vogels en mensen in ieder geval enigszins 
op elkaar vanwege de gelijke oorsprong in de evolutie 
van gewervelden. De basisonderdelen, van thalamische 
nucleï, thalamocorticale systemen, neurotransmittorsy-
stemen tot neuropeptiden en receptoren hebben allen 
hun mens-vogel-analogie. Ook laat de hersenactiviteit in 
het EEG tijdens de waaktoestand patronen zien die de 
mogelijkheid tot bewuste toestanden in ieder geval niet 
uitsluiten.

Inktvissen
En dan de weekdieren – toch wel een van de laagste op 
de evolutieladder waarvan je enige vorm van bewust-
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zijn zou verwachten. Inktvissen vertonen echter uiterst 
flexibel gedrag en hoogontwikkelde aandachts- en 
geheugencapaciteiten die bewuste toestanden kunnen 
suggereren. Vooral de prestaties van de gewone achtarm 
(Octopus Vulgaris) in leer- en geheugenexperimenten 
(flexibiliteit, duur van geheugensporen en contextueel 
leren) zijn vergelijkbaar met die van gewervelden. In 
‘Cephalopod consciousness: behavioural evidence’ wor-
den nog veel meer complexe gedragingen van inktvissen 
gerapporeerd maar niets demonstreert ze beter dan de 
filmpjes op een fantastische blog over het onderwerp: 
cephalove.southernfriedscience.com. Noemenswaardig is 
zeker de gedragsstudie gepubliceerd in Science in 1992 
waarbij octopussen andere octopussen observeerden. 
De ‘demonstrator’-octopussen kregen herhaaldelijk 
twee ballen aangeboden – een rode en een witte en 
werden met straf (schokje) en beloning (visje) getraind 
op het onderscheiden van de twee. Vervolgen werd een 
getrainde octopus in een afgesloten glazen tank naast 
de ‘observator’ gezet en werd het trucje (een kleur bal 
kiezen) maar viermaal herhaald (deze keer zonder belo-
ning of straf). Na deze korte observatiefase werden de 
observerende octopussen getest in een sessie van vijf 
pogingen. De dertig octopussen waarbij de ‘demonstra-
tors’ de rode bal aanvielen, kozen de rode bal significant 
vaker (129 rood, 13 wit uit 150 aanbiedingen). De veer-
tien die de ‘demonstrators’ de witte bal zagen aanvallen 
kozen dan ook de witte bal (7 rood, 49 wit in 70 trials). 
Hoewel controversieel, suggereert het experiment dat 
inktvissen in staat zijn tot observationeel leren, een 
vermogen waarbij een vorm van centrale representatie 
nodig is. De hersenen van ongewervelden zien er echter 
zo dramatisch anders uit dan die van de gewervelden, 
dat hogere cognitieve functies zelden aan hun zijn toe-
gekend (met uitzondering van bijen, spinnen en dus nu 
ook inktvissen). Een radicaal verschil is bijvoorbeeld de 
parallel gedistribueerde architectuur van hun bewegings-
systeem. Het aantal neuronen in de tentakels tezamen 
overstijgt het aantal in de centrale ganglia van hun brein. 
De complexe en ‘levensechte’ bewegingen die een af-
gesneden arm vertoont als hij elektrisch gestimuleerd 
wordt, suggereren een autonome controle van bepaalde 
gedragspatronen in de armen, en geavanceerde senso-
rimotorcoördinaties daarvan in het brein die niet onder 
doen voor die van gewervelde dieren. Dankzij deze 
uitvoerige lichaamsrepresentatie in dienst van senso-
rimotorcoördinatie voor adaptief gedrag (beweging, 
camouflage, imitatie) zou hier zelfs sprake kunnen zijn 

van een ‘core selfhood’, oftewel een lichamelijk ‘ik’. 
Verdere overeenkomsten met mensen is de aanwezig-
heid in het inkvisbrein van dopamine-, noradrenaline- en 
serotonine-receptoren. Verrassend is de aanwezigheid 
van het beroemde Foxp2-gen, dat in vogels en mensen 
betrokken is bij motorfunctie van respectievelijk zang- en 
taalproductie. De enkele EEG-studies die op inktvissen 
gedaan zijn, laten ook de typische hoogfrequente onre-
gelmatige patronen zien waarin zij zich onderscheiden 
van andere ongewervelden, en die meer lijken te beho-
ren tot die van gewervelden.

Conclusie
Samenvattend concluderen de auteurs dat vogels de 
rijke cognitieve en gedragsvaardigheden laten zien die 
consistent zijn met bewuste toestanden. Deze capacitei-
ten worden gecomplementeerd door substantiële ana-
tomische en functionele gelijkenissen met zoogdieren. 
Het antwoord op de vraag naar bewustzijn bij inktvissen 
is minder duidelijk. Echter, de overdaad aan bewijs voor 
ontwikkelde leer- en geheugenvermogens, en de enkele 
indicaties uit de neurofysiologie, suggereren in ieder 
geval wel de mogelijkheid tot bewuste toestanden. 
Zelf moet ik concluderen dat de vraag naar bewustzijn bij 
dieren een van de meest interessante neurowetenschap-
pelijke vragen van dit moment is. Hij demonstreert als 
geen andere vraag dat we werkbare theorieën over men-
selijk bewustzijn kunnen toetsen. Door te beargumen-
teren dat zowel vogels als inktvissen gebruikmaken van 
centrale representaties en dat hun hersenstructuur en 
activiteit met zo’n idee in overeenstemming gebracht kan 
worden, pleiten ze voor de mogelijkheid dat er bij veel 
dieren meer aan de hand is dan ‘slechts’ een fenome-
nologisch bewustzijn. Voor veel wetenschappers is een 
fenomenologisch bewustzijn echter al een stap te ver. 
Ik krijg in ieder geval wel de indruk dat we op weg zijn 
naar een biologische en vooral evolutionaire theorie van 
bewustzijn waaruit zou kunnen blijken dat onze Umwelt 
ervaren wordt door veel meer dan de mens alleen. n
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