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Spontane paranormale en andere buitenge-

wone 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, je visie op 

de werkelijkheid aan het wankelen brengen, of 

juist enorm verdiepen…

Wilt u uw ervaring met anderen delen, dan vra-

gen we u die op papier te zetten en op te stu-

ren, of digitaal te melden op www.parapsy.nl

Een selectie hieruit plaatsen we, na overleg met 

de schrijvers, in deze rubriek.

Buitengewone ervaringen

Deze keer in deze rubriek een verzameling buitenge-
wone déjà vu-ervaringen, in het Nederlands vertaald 
door Cindy Doggen. ‘Déjà vu’ volgens het Van Dale Groot 
woordenboek van de Nederlandse taal: “dé·jà vu [dee-
zjaavuu] het; o -’s de indruk dat men iets al eerder heeft 
meegemaakt”. Volgens Wikipedia: “Een déjà vu (uit het 
Frans: ‘reeds gezien’) is een bekend verschijnsel in de 
psychologie; het betreft de ervaring iets mee te maken 
waarvan men tegelijkertijd de indruk heeft het al eerder 
te hebben meegemaakt, terwijl men weet dat dat niet 
het geval is. De term ‘déjà vu’ is afkomstig uit het boek 
L’Avenir des Sciences Psychiques (De toekomst van de 
psychische wetenschappen) van de Franse onderzoeker 
Émile Boirac. Déjà vu slaat in de wetenschap meestal op 
een onechte herinnering of herinneringsbeleving. In het 
algemene spraakgebruik is men echter de term ook gaan 
gebruiken als aanduiding van elke bekende situatie.”

Tweelingzus
Mijn tweelingzus en ik waren ongeveer zeven of acht. We 
waren met onze ouders onderweg met de auto naar een 
vakantieadres. We waren nooit eerder op dit vakantie-
adres geweest, of zelfs maar in de buurt van dit adres. 
Op driekwart van de route zei mijn zus ineens: “O, gaan 
we hier weer heen?”
Waarop mijn moeder antwoordde: “Nee, hier zijn we 

nog nooit geweest. Je bent vast in de war met ergens 
anders.” Kate, mijn zus antwoordde toen, “jawel hoor, 
hier net om de hoek is dat park. Met die boom die over 
de rand van een steile rots groeit.” Ze noemde nog meer 
specifieke details over deze locatie. En inderdaad, toen 
we de hoek omkwamen, bleek alles precies zoals ze 
beschreven had. Nooit zal ik de uitdrukking op mijn moe-
ders gezicht vergeten, toen ze zag dat de beschrijving 
van mijn zusje precies bleek te kloppen.
Gegevens bij redactie bekend

Déjà lu
Toen ik dertien was, had ik een déja vu-ervaring bij het 
lezen van een boek. Tijdens het lezen, bekroop me een 
vaag gevoel van herkenning. Het voelde alsof ik het ver-
haal al kende en steeds opnieuw bekroop me een sterk 
gevoel van herkenning. Als ik de woorden dan echter 
opnieuw las, gebeurde er niets. Ik ging terugrekenen en 
als ik het boek eerder gelezen zou hebben, had ik dat als 
zesjarige moeten doen. Dit is onmogelijk, omdat ik toen 
nog niet goed genoeg kon lezen. Nadat ik het boek uit 
had, stuitte ik een keer toevallig op de verfilming van het 
boek. Sommige beelden in de film kwamen precies over-
een met mijn eigen herinnering eraan. Dus, waarschijn-
lijk heb ik als vijf- of zesjarige deze film al eens gezien en 
verklaart dat het gevoel van herkenning dat ik jaren later 
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kreeg bij het lezen van het boek. 
Gegevens bij redactie bekend

Déjà rêvé
Sinds ongeveer een jaar bemerk ik bij het slikken klach-
ten, vermoedelijk door een verminderde weerstand. 
Volgens mijn arts was het een ongevaarlijke disfunctie 
van het slikapparaat. Drie jaar hiervoor had ik keer op 
keer een droom waarin ik deze slikklachten had. De 
droom voelde als een nachtmerrie. Ik lag in bed te woe-
len en me af te vragen wat mijn eigenaardige slikklach-
ten te betekenen zouden hebben. De droom was eng en 
verontrustend. Dus ik was opgelucht toen ik wakker werd 
en vaststelde dat het slechts een droom was geweest. 
Pas drie jaar later kreeg ik voor het eerst daadwerkelijk 
deze raadselachtige slikklachten. Mijn arts opperde dat 
het door mijn zithouding achter de computer kwam. Pas 
toen herinnerde ik me mijn droom van drie jaar eerder. 
Ik ben eigenlijk materialistisch ingesteld en wil alles 
rationeel kunnen verklaren. Maar ik kan werkelijk geen 
rationele verklaring bedenken hoe ik jaren van tevoren 
heb kunnen dromen van die klachten die jaren later pas 
werkelijkheid zijn geworden. Hoe dan ook, de werkelijke 
slikklachten hebben me mijn terugkerende droom van 
drie jaar eerder weer doen herinneren. 
Gegevens bij redactie bekend

Deltavliegen
Toen ik jong was, heb ik met grote tussenpozen regelma-
tig een droom gehad, die allemaal het thema hadden dat 
ik kon vliegen. Ik herinner me deze dromen nog levendig. 
Het bijzondere was dat ik zonder hulpmiddelen kon 
vliegen. Ik begon met een sprong over een plas. Ik kon 
die sprong langer en langer maken. Het lukte me steeds 
grotere sprongen te maken en te zweven in de lucht. 
Later kon ik ook anderen helpen met mijn vaardigheid. Ik 
kon over grote afstanden vliegen en gebieden bereiken, 
waar je normaal niet komt. Waarschijnlijk heeft deze 

droom ertoe geleid dat ik besloot om samen met mijn 
toen negentienjarig zusje te gaan deltavliegen. De cursus 
begon op de eerste dag met theorie en met de montage 
en demontage van het vliegtuig, het uitproberen van de 
gordel – men ligt dan horizontaal.
Op de tweede dag zou de eerste solovlucht plaatsvin-
den. We reden naar de watertop op de Rhön. Het was 
voor iedereen een spannend moment, omdat we nu echt 
de lucht in zouden gaan. Ik was niet de eerste, maar toen 
ik eraan kwam, ging alles heel snel. Ik nam een aanloop, 
nam een paar stappen, de bodem zakte onder mijn 
voeten weg. En ik was in de lucht. Ik zweefde horizon-
taal en vloog. Voor het eerst in mijn leven lag ik in deze 
houding, het 360°-uitzicht naar beneden was adembene-
mend. Ik had al eerder in mijn leven in een passagiers-
vliegtuig of in een zweefvliegtuig gezeten, maar dat is 
een totaal ander gevoel. 
In deze seconde kwam dus het déjà vu. Ik kende deze si-
tuatie al uit mijn dromen! Het was meteen een teleurstel-
ling: mijn hele leven had ik me verheugd om te gaan del-
tavliegen, en nu het eindelijk zover was, was het totaal 
niets nieuws. Ik herkende de omgeving al. Natuurlijk was 
het vliegen zelf wel leuk, maar het was één grote déjà vu. 
Interessant genoeg voelde het voor me alsof ik niet met 
behulp van een delta vloog, maar eerder zweefde op een 
heerlijk zacht kussen, de lucht. Interessant detail is ook 
dat ik na deze deltavlieg-ervaring nooit meer deze droom 
over vliegen heb gehad.
Gegevens bij redactie bekend

Precies zoals het hoort te zijn
Terwijl ik op mijn werk ben, komt er een vreemd gevoel 
over me heen. Ik word ineens licht in mijn hoofd en raak 
bijna in een roes. Gelukkig kan ik even een frisse neus 
halen omdat we een vergadering hadden buiten het kan-
toor. Terwijl we aan het rijden zijn, krijg ik een gevoel van 
diepe vrede over me heen, alsof ik in een stilte beland, 
helemaal in mijn kern. Ik geniet enorm van de verbijs-
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tering waarmee ik waarneem dat alles om me heen me 
bekend voorkomt. Het voelt grootser dan alleen een 
déjà vu. Het is alsof alles wat gebeurt, alles wat ik zie 
en ervaar, ‘precies is zoals het hoort te zijn’. Alles is zo 
bekend, ik ken het allemaal al, en tegelijkertijd zo nieuw 
voor mijn wakende bewustzijn.
Tijdens de vergadering voel ik me nog steeds vredig, en 
krijg ik het gevoel dat mijn toestand een soort materiali-
satie is van iets wat al lang bekend was. De moeilijkheid 
van het onderwerp verbleekt als de mensen die met mij 
zijn plotseling aandoen als figuren uit een droom. Ik 
zie ze alsof ze in een droom zitten en een gezamenlijke 
droom ondergaan. Hierdoor voel ik me nog vrediger en 
gelukkiger. 
Terwijl ik naar huis ga, blijft dit gevoel, intensiveert en 
versterkt zelfs, tot het punt dat ik me af begin te vragen 
of ik me in een droom of in de wakende realiteit bevind. 
Ik begin me af te vragen hoe ik dit onderscheid kan 
maken en voel me geconfronteerd met deze vraag, uitge-
daagd. Op dat moment merk ik dat ik nog steeds oppik 
wat er gaat gebeuren als ik me hierop focus.
Ik begin te lezen. Maar het is moeilijk om geconcentreerd 
te blijven. Het is net alsof ik probeer te lezen in een 
droom waarin het geschrevene steeds opnieuw veran-
dert. Het is eerder mijn perceptie die steeds verandert. 
Dan stapt er een man de trein in die bijna identiek is aan 
een goede vriend van me, waarmee ik een diep spirituele 
connectie heb. Hij kleedt en gedraagt zich als een type 
wat vaker voorkomt in mijn dromen en in mijn dromen 
ook een goede vriend van me is. Daarna voel ik een 
enorme draaikolk van energie van binnenuit komen. Het 
voelt alsof ik energie lekte, overstroom. Ik weet niet wat 
ik moet doen. Dit is de meest solide energie-uitbarsting 
die ik ooit ervaren heb. Dit alles eindigde met een sub-
tiel wegzakken naar een normale gewaarwording.
Gegevens bij redactie bekend

18:38u net als het tijdstip in mijn droom
Een jaar geleden vroeg mijn nicht om samen met haar te 
gaan winkelen voor een nieuwe bruidsjurk. We bezoch-
ten verschillende winkels. Toen we een bepaalde winkel 
inliepen, bekroop me een vreemde sensatie, alsof er iets 
op het punt stond te gaan gebeuren. Een paar minuten 
later herinnerde ik me plotseling dat ik dit een week 
geleden gedroomd had. Alles was precies hetzelfde, dit 
besef duurde ongeveer 10-15 minuten, waarin ik continu 
wist wat er zou gaan gebeuren en het steeds wilde ver-
anderen zodat het niet meer parallel zou lopen aan mijn 
droom. 
Mijn nicht was in de kleedkamer aan het passen. En 
hoewel ik niet kon zien wat ze aan het passen was, wist 
ik precies hoe de jurk eruitzag. Toen kwam een verkoop-
ster naar me toen en vroeg me hoe oud ik was. Ook 
dit kwam voor in mijn droom en ik herinnerde dat mijn 
antwoord in de droom ‘zestien’ was geweest. In het echt 
ben ik tweeëntwintig, dus nam ik me voor dat ook tegen 
de verkoopster te zeggen. Maar tot mijn eigen verbazing 
hoorde ik mezelf, haaks op mijn voornemen, “zestien” 
zeggen. Ik corrigeerde mezelf meteen. 
Dit soort voorvallen bleven zich voordoen. Zo keek ik op 
de klok, het was 18:38u, precies als in mijn droom. Het 
is misschien overbodig om op te merken, maar ik was 
nooit eerder in die winkel geweest, had nog nooit met 
de verkoopster gesproken enzovoort. Wat me vooral ver-
baasde was dat ik niets kon veranderen. Zelfs als ik het 
wilde veranderen, iets anders probeerde te zeggen, dan 
lukte dat niet. Op één of andere manier wilde mijn brein 
het één en deed mijn lichaam het ander. Ik probeerde 
de situatie een aantal keer te veranderen, maar zonder 
resultaat dus. Dit fenomeen overkomt me overigens nog 
steeds op dagelijkse basis.
Gegevens bij redactie bekend
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Déjà vu kent vele gezichten

Kun je je herinneren wanneer je voor het eerst geïnteres-
seerd raakte in déjà vu?
Dat kwam door mijn ervaringen als tiener, waarbij ik 
voorspellende dromen had die later uitkwamen (ook al 
had ik daar voor die tijd geen bewuste herinnering van). 
Een voorbeeld:
Toen ik een jaar of zestien was, speelde ik elke dag na 
school tafeltennis met een vriend. We mochten de gym-
zaal van school gebruiken en we waren opgetogen dat 
we die grote ruimte voor onszelf alleen hadden. Op een 
gegeven moment kwam de coach ons echter vertellen 
dat de gymzaal voortaan nodig was voor de basketball-
training. Wij moesten uitwijken naar een andere plek. Ik 
wist dat een college in de buurt een gebouw had voor 
de studentenbond met een tafeltennistafel en het bleek 
dat bijna niemand de tafel gebruikte die ze daar hadden. 
Dat was geen wonder, want de tafel was in zeer slechte 
staat. Hij had een oude blauwgroene kleur, de randen 
waren beschadigd en het net had ook betere tijden ge-
kend. Bovendien stond het in een heel kleine ruimte, 
dus logisch dat het niet veel werd gebruikt. Maar we 
waren wanhopig en het duurde niet lang of we hadden 
ons daar geïnstalleerd en speelden er elke dag van de 
week na school. We trokken al snel de aandacht van de 
studenten van het college. We kregen publiek en mensen 
die tegen ons wilden spelen. Tot ik op een dag, terwijl ik 
daar speelde, plotseling in een déjà vu-ervaring terecht-
kwam. Ik herinnerde me toen dat ik dat déjà vu-moment 
een paar maanden daarvoor had gedroomd (een volledig 
subjectieve indruk). Die droom was vlak voordat we ge-
dwongen werden om onze tafeltennistraining in de gym-
zaal op te geven. In mijn droom was ik heel verbaasd: 
ik vroeg me af waar ik ooit een tafel zou kunnen tegen-
komen die er zo vreemd uitzag (ik had er nog nooit zo 
een gezien), en wie al die mensen waren. Toen de droom 
‘uitkwam’ zei een stemmetje in mijn hoofd: “Oh, nu weet 
ik waar dit is en wie al die mensen zijn!”

Op jouw website www.deja-experience-research.org/ 
kunnen mensen hun ervaringen rapporteren. Daar kun-
nen we echter niet uit afleiden of er mensen zijn die nooit 
een déjà vu ervaren. Is er iets bekend over de mensen die 
zoiets nooit ervaren? Is het een speciaal soort mensen?
Ik heb hier nog nooit onderzoek over gezien. Uit vra-

Art Funkhouser beheert een degelijke website waarop 

mensen déjà vu-ervaringen kunnen rapporteren 

(www.deja-experience-research.org). Zo ontstaat een 

database voor analyses van dit intrigerende fenomeen. 

Funkhousers conceptuele analyse van het déjà vu-fenomeen 

vindt u op pagina 16 in dit TvP&BO.

Interview met Art Funkhouser
Door Dick Bierman

Vertaling en bewerking: Eva Lobach
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Déjà vu kent vele gezichten
genlijstonderzoek blijkt dat 64% van de volwassen 
Amerikanen rapporteren dat ze tenminste eenmaal in 
hun leven een dergelijke ervaring hebben gehad. Het 
percentage is hoger onder studenten. Ongeveer het-
zelfde percentage onthoudt hun eigen dromen. Als ik het 
goed heb zijn er zelfs onderzoeken die het onthouden 
van dromen in verband brengen met déjà vu-ervaringen. 
Ik ken geen onderzoek dat heeft gekeken naar de men-
sen die hun dromen niet onthouden.

Zou het percentage niet hoger moeten zijn voor oudere 
mensen, die hebben tenslotte langer geleefd?
Het blijkt toch dat het vaker voorkomt bij studenten. Of 
het bij alle jonge mensen vaker voorkomt is, voorzover ik 
weet, nog niet onderzocht. Als het alleen voor studenten 
opgaat, is er mogelijk een verband met intelligentie. Het 
zou ook kunnen dat jongere mensen meer open staan 
voor dit soort ervaringen en meer geneigd zijn om hier-
over te praten. Veel vertegenwoordigers van de oudere 
generatie waren bang dat praten over hun vreemde er-
varingen ertoe zou leiden dat ze als geestesziek zouden 
worden opgesloten.

De verklaring die veel mensen met déjà vu-ervaringen 
vaak geven is dat het in feite de herinnering is van een 
droom. Zo’n droom zou dus een voorspellende droom 
moeten zijn. De mainstream onderzoekers verwerpen 
deze verklaring natuurlijk, omdat ze retro-causaliteit 
[omkering van oorzaak en gevolg – red.] niet kunnen 
accepteren. Ben je ermee bekend of de intrinsieke ken-
merken van déjà vu de voorspellende-droom-verklaring 
ondersteunen?
Het gaat om een subjectieve ervaring. Zoals je zelf al 
zegt, geven veel mensen aan dat een voorspellende 
droom de bron van hun déjà vu-ervaring is. Anderen ge-
loven weer van niet en komen met andere verklaringen 
[zie de resultaten van de online vragenlijst op pagina 12 
in dit TvP&BO – red.]. Het probleem met het vinden van 
de beste verklaring voor déjà vu schuilt in het feit dat 
veel verschillende ervaringen allemaal onder de noemer 
‘déjà vu’ zijn ondergebracht. Totdat we een betere me-
thode hebben ontwikkeld om de ervaringen te categori-
seren, zoals ik al lange tijd bepleit, zal er verwarring blij-
ven heersen over de oorzaak (of oorzaken) van déjà vu.

Er zijn enkele mensen die extreem lange episodes van 
déjà vu rapporteren, en het overkomt hen ook veel vaker. 
Is er iets bijzonders aan de hand bij deze mensen?
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Ik denk dat je redelijkerwijs wel kunt aannemen dat 
er dan inderdaad iets bijzonders aan de hand is. Het 
probleem is dat we het niet echt weten, omdat deze 
mensen nooit onderzocht zijn, behalve in het werk van 
Chris Moulin bij mensen die aan dementie lijden. [Chris 
Moulins veronderstelling is dat déjà vu ontstaat door ver-
stoorde verbindingen in de slaapkwab van de hersenen. 
In dat gedeelte van de hersenen zit het gevoel dat je iets 
herkent. Door een ‘herinneringsfout’ meen je iets te her-
kennen dat je in werkelijkheid nog nooit eerder hebt ge-
zien. Volgens Chris Moulin zijn langdurige en frequente 
episodes van déjà vu een stoornis waar mensen veel last 
van kunnen hebben. Frequente déjà vu-ervaringen zou-
den kunnen wijzen op een bepaalde vorm van epilepsie. 
Meer te lezen op zijn website web.mac.com
/chris.moulin/iWeb/DejaVu – red.]

Kun je iets zeggen over het mogelijke verband tussen 
déjà vu en epilepsie?
In de medische literatuur werd déjà vu al lang geleden 
beschouwd als een symptoom van epilepsie van de 
slaapkwab (‘Temporal Lobe Epilepsy’, TLE). Meer hierover 
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is te vinden op mijn website in de ‘History’-afdeling. 
Mensen die aan TLE lijden rapporteren vaker déjà vu-
ervaringen dan mensen die aan andere vormen van epi-
lepsie lijden. Tijdens de aanval zeggen ze bijvoorbeeld: 
“dit heb ik eerder gezien” of: “dit heb ik eerder meege-
maakt”. Toch blijkt de déjà vu-ervaring minder vaak voor 
te komen bij TLE-lijders dan bij mensen die helemaal 
niet aan epilepsie lijden. Ik heb met dokters gesproken 
die ervaring hebben met de behandeling van TLE. Zij 
zeggen dat er na een epileptische aanval meestal geen 
herinnering meer is van de déjà vu-ervaring. Dit verschil 
in herinnering zou kunnen helpen om de TLE-déjà vu-
ervaringen te onderscheiden van de déjà vu-ervaringen 
die niet samenhangen met TLE. Vroeger was het zo dat 
als je tegen je dokter zei dat je déjà vu-ervaringen had, 
de dokter meteen concludeerde dat je wel aan epilepsie 
van de slaapkwab moest lijden. Gelukkig hebben we nu 
een minder beperkte blik.

Epilepsie is ook wel in verband gebracht met Poltergeist-
verschijnselen. Is daar een relatie tussen?
Ik kan alleen maar veronderstellen dat dat zou kunnen. 
Dat ligt buiten het gebied van mijn expertise.

Waar denk je dat het onderzoek naar déjà vu naartoe zou 
moeten?
Het hangt er helemaal van af welke vorm van déjà vu 
wordt onderzocht.

Als je kon beschikken over een oneindige hoeveelheid 
geld en onderzoeksmiddelen, wat zou je dan doen (voor 
alle typen déjà vu)? Zou het bijvoorbeeld een idee zijn 
om bij mensen die dagelijks déjà vu rapporteren één of 
andere draagbare EEG-apparatuur aan te brengen?
Dat zou een fantastisch idee zijn.

Is er al eens déjà vu-onderzoek uitgevoerd met ‘brain 
imaging’-technieken zoals EEG en fMRI?
Het probleem is dat voor de meeste mensen déjà vu 
spontaan optreedt, en niet kan worden opgeroepen. En 
fMRI-onderzoek is erg duur!

Welke delen van de hersenen spelen volgens jou een rol 
bij déjà vu?
Dit hangt opnieuw af van welk type déjà vu je voor ogen 
hebt. Elk kan zijn eigen ontstaanswijze hebben. We moe-
ten af van de ‘one size fits all’-mentaliteit en een meer 
genuanceerd standpunt innemen. n

Telepathie en filosofie 

Op 9 december j.l. werd onder grote publieke belang-

stelling het boek Wilde beesten in de filosofische woes-

tijn gepresenteerd. Het heeft als thema: filosofische 

visies op telepathie en andere buitengewone ervaringen. 

De grote belangstelling bij het symposium in Leiden laat 

zien hoeveel interesse voor deze verschijnselen bestaat 

in Nederland, ook onder mensen die hebben ‘doorge-

leerd’. In academische kringen heerst vaak nog een hard 

core positivisme, wat inhoudt dat alleen sense data, die 

kunnen worden geverifieerd en/of gefalsifieerd, in aan-

merking komen voor wetenschappelijke kennis. De au-

teurs echter gaan ervan uit dat er meer is tussen hemel 

en aarde dan de sciëntisten veronderstellen. En zij zijn 

niet de enigen, getuige de hoeveelheid geïnteresseer-

den in vroeger tijden en vandaag de dag…

Rijk Schipper

BOEKBESPREKING
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Wilde beesten in de filosofische woestijn. Filosofen over 

telepathie en andere buitengewone ervaringen

Hein van Dongen, Hans Gerding, Rico Sneller

Ten Have, Utrecht 2011
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De auteurs zijn: 1) Hans Gerding, de lezers welbekend 
als directeur van het Parapsychologisch Instituut in 
Utrecht. In Leiden bekleedt hij de leerstoel ‘Metafysica 
in de geest van de Theosofie’. 2) Hein van Dongen, fi-
losofisch consulent en onderzoeker/docent bij diverse 
instellingen, onder andere Stichting Filosofie Oost-West 
en de Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht. 3) 
Rico Sneller, docent Ethiek aan het Leids instituut voor 
Godsdienstwetenschappen. Deze drie ervaren en des-
kundige auteurs hebben elkaar gevonden in hun fasci-
natie voor buitengewone ervaringen als telepathie. In dit 
boek willen zij gerenommeerde filosofen aan het woord 
laten komen, zonder deze normatief te willen beoordelen 
of ‘verbeteren’. Wel wordt uit hun selectie duidelijk dat 
‘paranormaliteit’ zich door de tijden heen in filosofische 
aandacht heeft mogen verheugen.

Kant en de Romantici
In zijn dissertatie Kant en het paranormale heeft Hans 
Gerding al laten zien dat Immanuel Kant in zijn zogehe-
ten voor-kritische periode belangstelling heeft voor bo-
vennatuurlijke zaken. In dit nieuwe boek werkt Gerding 
dit onderwerp met verworven meesterschap uit. Kants 
interesse blijkt als men zijn werk Dromen van een gees-
tesziener aan een nader onderzoek onderwerpt. Kant 
acht het bestaan van een geestenwereld zeker mogelijk 
en erkent dat de ziener Swedenborg over telepathische 
gaven beschikt. Pas met de publicatie van de Kritiek 
van de zuivere rede lijkt Kant de deur voor paranormale 
kennis dicht te slaan. Daarover zouden wij volgens hem 
slechts vermoedens en geen kennis kunnen hebben. 
Meer technisch uitgedrukt: de wereld van het noumenale 
en het Ding-an-Sich zijn voor ons onkenbaar. 
De filosofen van de Romantiek beschouwden het als 
een uitdaging om de door Kant getrokken grenzen te 
overschrijden. Zo identificeert Arthur Schopenhauer 
het noumenale met de wil, die zowel in de wereld als 
in onszelf werkzaam is. Telepathie, somnambulisme en 
magnetisme zag hij als een bevestiging van zijn meta-
fysica van de wil. Wij hebben niet alleen ervaringen van 
de fysische, causaal bepaalde wereld (de wereld van de 
‘voorstelling’) maar ook ervaringen die deze wereld te 
buiten en te boven gaan. 

Pragmatisme
William James is een denker die geheel open staat voor 
buitengewone ervaringen, omdat hij een radicaal empi-
risme voorstaat. Dit houdt in dat alle ervaringen die men-
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sen hebben serieus moeten worden genomen, ook reli-
gieuze en ‘paranormale’. Zoals de lezers van het TvP&BO 
weten, is Hein van Dongen een kenner van het werk 
van James. Hij betoogt dat James’ ‘pragmatisme’ posi-
tief staat tegenover telepathie en dergelijke. Waarheid 
bestaat immers in de betekenis die iemands ideeën of 
overtuigingen hebben voor zijn/haar leven en handelen. 
In die zin kan een buitengewone ervaring ‘waar’ worden 
genoemd. Aan William James is trouwens de titel van het 
boek ontleend. In verband met het ‘subliminale bewust-
zijn’ bestempelt hij ervaringen van buitengewone aard 
als ‘wilde beesten in de filosofische woestijn’.

Derrida en het schrift
Ook in de modernste wijsbegeerte treft men beschou-
wingen over buitengewone ervaringen aan, bijvoorbeeld 
bij de Franse, ‘postmoderne’ filosoof Jacques Derrida. 
Rico Sneller is al sinds jaar en dag een verkondiger van 
Derrida’s filosofie op Nederlandse bodem. Tot zijn ver-
bazing kwam hij bij de meester de volgende uitspraak 
tegen: “Het is moeilijk voorstelbaar dat niet-telepathie 
mogelijk is.” Er is geen scherpe grens te trekken tussen 
subject en object, noch tussen binnen- en buitenwereld. 
Niet alleen ons bewustzijn maar ook ons onbewuste 
werkt met een bepaald ‘schrift’. Dit schrift stelt ons open 
voor wat ‘eraan komt’ en bewerkt van zijn kant ook dat 
dit gebeurt. Dit blijkt onder andere uit synchroniciteit, 
het samenvallen van gebeurtenissen buiten een causaal 
verband om, die niettemin in een betekenisvolle relatie 
tot elkaar staan. 
Andere denkers die in dit boek ter sprake komen zijn 
Schelling, Bergson en Driesch. De auteurs geven een 
materie die niet eenvoudig is, op een bijzonder heldere 
wijze weer. Het kan de lezer helpen buitengewone ver-
schijnselen als telepathie te doordenken. En wie weet 
draagt het een steentje bij aan een andere kijk op weten-
schap. In een interview over het boek stelt Rico Sneller 
hierover: “De aandacht in de maatschappij voor deze 
zaken is omgekeerd evenredig aan hoe de wetenschap 
ermee omgaat. Er bestaat aan de universiteit een grote 
vijandigheid tegen alles wat het paradigma overschrijdt. 
(…) Bij onderzoek naar buitengewone ervaringen komen 
resultaten op een veel moeizamere manier tot stand. Er 
is een nieuwe methode nodig. Dat zal uiteindelijk gevol-
gen hebben voor de gehele wetenschap.” n

 ‘Denken over telepathie’ (interview met Rico Sneller), in: Mare 1 

december 2011.



Geesten op het spreekuur

Je zou toch vreemd opkijken, zeker als je vader al 
tien jaar geleden is overleden. Maar als patiënt bij de 
Londense huisarts Ian Rubenstein zou je zomaar onge-
vraagd een boodschap kunnen krijgen van een overleden 
familielid. 
Voordat hij dit soort spirituele boodschappen met enige 
regelmaat begon te ontvangen en te delen met de per-
sonen voor wie ze bestemd waren, overkwam Dr. Ian 
Rubenstein zelf het omgekeerde, zo schrijft hij in het 
boek Consulting Spirit. Een patiënt die al zo’n twintig 
jaar bij hem in de praktijk zat, Keith Bishop, vertelde 
hem doodleuk tijdens het consult: “Er is een man hier, 
dokter, en hij zegt dat hij uw grootvader is, de grootvader 
die u nooit hebt gekend.” Dokter Rubenstein beschrijft 
dat hij inwendig zuchtte. Dit klonk als een psychiatrisch 
geval. Die kosten veel tijd en zijn hele schema voor de 
dag zou daardoor in de soep lopen. Maar tot zijn ver-
bazing gaf Keith Bishop een zeer nauwkeurige beschrij-
ving van wat er op dat moment in zijn familie allemaal 
speelde, en dat was nogal wat. Zeer onwaarschijnlijk dat 
zijn patiënt dat op één of andere manier allemaal had 
kunnen weten. Ian Rubenstein probeerde een beetje te 
bekomen. Wat een vreemd gesprek! Maar toen nam het 
een nieuwe wending, zo mogelijk nog merkwaardiger: 
“Ik zal u nog meer vertellen, dokter. Mijn spirituele gids, 
William, beweert nu dat u dit ook moet gaan doen.” 
“Wat?” “Luisteren naar de geestenwereld.” “Wie is die 
William dan wel?” “Oh, dat was mijn vroegere baas bij 
de BBC. Toen hij overleed werd hij mijn gids.” 

Houtsnijdende berichten
Hoewel Ian Rubenstein nieuwsgierig was, kon zijn scep-
tische geest, getraind in wetenschappelijk denken tij-
dens een lange geneeskundige studie, dat allemaal niet 
meteen verwerken, laat staan dat hij zich direct in spiri-
tistische kringen stortte. Pas na een grote hoeveelheid 
bijzondere samenlopen van omstandigheden, allemaal 
beschreven in zijn boekje, ging hij overstag. 
Hij meldde zich bij een Psychic Development Circle waar 
hij zijn gevoeligheid voor geestesboodschappen verder 
kon ontwikkelen. 
Hij beschrijft welke technieken in deze Circle worden ge-
bruikt, en hoe hij zelf experimenteert met wat het beste 
werkt. Om houtsnijdende berichten te ontvangen, moet 
hij eerst zijn kritische geest tijdelijk op non-actief zetten. 

Stel dat je bij je huisarts op het spreekuur komt om je 

bloeddruk te controleren, en tegen het einde van het 

consult buigt hij zich naar je toe en zegt: “Niet schrikken 

hoor, maar ik zie iemand achter je staan, ik denk dat het 

je vader is, en hij heeft een boodschap voor je…”

Eva Lobach

BOEKBESPREKING

Consulting spirit: A Doctor’s 

Experience with Practical 

Mediumship,

door Dr. Ian Rubenstein.

Op zijn website zijn ook links te 

vinden naar radio- en tv-uitzendin-

gen die zijn gewijd aan zijn ver-

haal (www.drianrubenstein.com).
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Want soms zijn de beelden die hij ziet vreemd en moei-
lijk te rijmen met elkaar of met de persoon om wie het 
zou moeten gaan. Als hij dan te snel gaat denken dat dit 
toch niet logisch is en dat er geen touw aan vast te kno-
pen valt, verwerpt hij een ingeving die voor de ontvanger 
wel heel betekenisvol kan zijn. 
Niettemin blijft hij buiten de trainingsbijeenkomsten om 
nog steeds heel kritisch over wat hier nu precies aan de 
hand is. Hij zegt dat nog voor 25% gelooft dat hij maar 
wat doet en dat hij eigenlijk een beetje gek is. Maar voor 
de overige 75% gelooft hij dat er wel iets bijzonders aan 
de hand is, maar of het gaat om daadwerkelijke bood-
schappen van overleden mensen, waar hij liefst niet aan 
wil, of dat het een bijzondere vorm van gedachten lezen 
is, daar is hij nog niet uit. 
Op een gegeven moment, nadat hij weer een frappante 
ingeving deelde met een patiënt, dacht hij bij zichzelf: 
“Nu ja, dit hoeft helemaal niet afkomstig te zijn van 
geesten, waarschijnlijk ben ik gewoon maar haar gedach-
ten aan het lezen.” Toen besefte hij dat er ook helemaal 
niets ‘gewoons’ is aan het lezen van de gedachten van 
anderen.

Blessuretijd
Verrassend is ook hoe hij nooit had gedacht om een 
boek over zijn ervaringen te schrijven, ook al kreeg hij 
meerdere keren van spirituele gidsen te horen dat het er 
toch van zou komen. Zijn huisartspraktijk en zijn gezin 
namen zoveel in beslag dat hij niet geloofde dat hij 
daarnaast ook nog een boek zou schrijven. Tot hij op een 
dag geblesseerd raakt aan zijn been en een tijdlang geen 
praktijk kan houden. Hij beseft dat hij nu de tijd heeft 
om het boek te schrijven, wat hij dan ook prompt doet. 
Stel je voor dat hij deze boodschap negeert, misschien 
bezorgt de geestenwereld hem dan wel een blessure aan 
zijn andere been!

Het boek is interessant om te lezen omdat Ian 
Rubenstein goed observeert en helder, nauwkeurig en 
vaak ook zeer humoristisch beschrijft wat hem overkomt 
en wat hij erbij denkt en voelt. Daarnaast is het verfris-
send dat hij nog steeds kritisch en analytisch blijft den-
ken. 
Hij is nog steeds huisarts in Londen met een drukke 
praktijk. En hij blijft een trouw bezoeker van de Circle. 
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Hij geeft aan dat zelfs als het allemaal niet waar is dat 
hij contact heeft met de geesten van overleden mensen, 
dat dan de winst in ieder geval is dat hij in zijn werk als 
geneeskundige veel gevoeliger is geworden voor zijn in-
tuïtieve ingevingen. 
En dat, is zijn overtuiging, maakt hem in ieder geval een 
betere dokter voor zijn patiënten. n



Barre tijden…

Zelfs het wetenschapsbudget staat onder druk. Is het 
dan verwonderlijk dat helaas, helaas, de hoogleraar 
‘Bijzondere Ervaringen’ die vanwege de SPR verbonden 
was aan de ‘Universiteit voor Humanistiek’ geen verlen-
ging van zijn termijn krijgt? Zijn onderwerp en onderzoek 
zouden niet passen. Maar de hoogleraar zou bijzondere 
ervaringen rond de dood willen onderzoeken in het 
kader van het UvH-project ‘veroudering’. Dat past ge-
woon wel. Wat niet past is kennelijk een open houding in 
de godsdienst die ‘humanisme’ wordt genoemd.

Dat was al duidelijk toen uit onderzoek bleek dat een 
meerderheid van de humanistische raadslieden in de 
praktijk wel degelijk paranormale verschijnselen serieus 
neemt. Tjonge tjonge, de betreffende onderzoekster die 
godbetert ook nog kwantitatieve statistiek gebruikte (een 
vloek op de UvH, want ‘de mens valt niet in getallen te 
vatten’, amen) werd stante pede ge-excommuniceerd. 
Barbertje moest hangen. Net als een voormalig rector 
van deze als universiteit vermomde HBO-instelling, die 
het waagde te geloven dat er na de dood nog wat te be-
leven zou zijn. 
Niet dat ik dat geloof maar het is toch te gek dat het ver-
boden is om iets dergelijks te geloven!

COLUMN
Dick Bierman
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We mogen vrezen dat de rotzooi die in de media wordt 
gepresenteerd als paranormaal of parapsychologie ook 
niet echt helpt. Maar dat maakt het juist belangrijk dat er 
een serieuze wetenschappelijke aanpak wordt gesteund. 
Nu heb ik wel eens op theoretische gronden beargumen-
teerd dat de paranormale verschijnselen zoals telepathie 
en precognitie zodra ze ‘gebruikt’ worden, zullen verdwij-
nen. Maar dat is maar theorie.
Uit een pilotonderzoek dat we lang geleden in een ca-
sino uitvoerden met de ‘psychic’ JoeMcMoneagle zou je 
ook wel kunnen concluderen dat er wel degelijk iets te 

Crises alom. Het is geen boude veronderstelling dat 

deze mede veroorzaakt zijn door een allesverterend ma-

terialisme in bepaalde kringen. Wat cultuur? Weg ermee! 

Je verdient er geen cent mee. Wat academisch onder-

wijs? Kost geld en die academici denken alleen maar en 

doen niets. Linkse elite…
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verdienen valt met die ‘precognitie’. Idem uit het veel 
geciteerde Delphi-project waar op de future-markt werd 
belegd en waar een smak geld werd verdiend.
En er zijn ook aanwijzingen dat het gebruik van para-
gnosten in opsporingsonderzoek van de politie af en toe 
nuttig kan zijn, hoewel het onduidelijk is hoe je dat nu 
goed zou moeten analyseren.

Hoe dan ook, het doek is gevallen voor de professor en 
als vereniging moeten we op zoek naar een nieuwe plek. 
En dat is in het huidige tijdsgewricht niet makkelijk. 
Daarbij komt de abominabele naam die de parapsycho-
logie in academische kringen heeft. In het algemeen 
overigens gebaseerd op een totaal gebrek aan relevante 
kennis. Jawel de redelijke academici zeggen dat er reden 
is om meer onderzoek te doen maar als het puntje bij 
het paaltje komt dan is het: maar niet van ons geld. 
En dan komt het toch neer op hulp van mensen die het 
serieuze onderzoek wel willen vernemen en willen steu-
nen.
Recente ontwikkelingen in de fysica, met name die be-
treffende retro-causaliteit, geven echter hoop dat het tij 
zal keren. Niet dat het materialisme zal verdwijnen maar 
wellicht kan een iets ander mensbeeld ontstaan.

Daarom wil ik ook wijzen op het elders in dit num-
mer aangekondigde symposium over ‘Filosofie en 
Parapsychologie’, dat wordt gehouden op de eerste ‘Dag 
van de Parapsychologie’. En daaruit mag u dan meteen 
concluderen dat we later in het seizoen nog een tweede 
gaan organiseren. Het programma belooft een feestje 
voor de hersenen te worden. 
Niets voor materialisten dus. n

Het Tijdschrift voor Parapsychologie en Bewustzijns-
onderzoek, opgericht in 1928, wordt sinds 1998 geprodu-
ceerd door de Stichting TvP, waarin de Studievereniging 
voor Psychical Research (SPR) en het Parapsychologisch 
Instituut (PI) samenwerken. Onlangs liet het bestuur van 
de SPR aan het PI weten de productie van het TvP&BO 
graag zelfstandig en zonder het PI voort te zetten.

De SPR heeft sinds vorig jaar een geheel vernieuwd be-
stuur waarin veel werk gemaakt wordt van het ontwikke-
len van nieuwe plannen voor het tijdschrift. Die plannen 
voorzien onder meer in een uitbreiding van zowel het 
aantal abonnees als het aantal pagina’s.

Het PI heeft ingestemd met de terugkeer van het TvP&BO 
naar de SPR, en is dus bereid geweest om afstand te 
doen van haar aandeel in het tijdschrift. Deze nieuwe 
situatie is met het verschijnen van het huidige nummer 
een feit.

Voor u als lezer verandert er niets. De redactie blijft er-
naar streven haar lezers via artikelen en interviews op 
de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de para-
psychologie en het bewustzijnsonderzoek, de actualiteit 
op het gebied van lezingen, verschenen boeken, en SPR-
verenigingsnieuws.

Prof. dr. J.L.F. Gerding,
directeur Parapsychologisch Instituut

Tijdschrift voor Parapsychologie en 
Bewustzijnsonderzoek weer terug bij de SPR

PARAPSYCHOLOGISCH INSTITUUT

NIEUWS



TVP • TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE & BEWUSTZIJNSONDERZOEK • NR 1 • 201212

Een ernstig probleem bij dit soort online vragenlijsten 
is dat je geen idee hebt over hoe het nu zit met de men-
sen die niet de moeite nemen om zoiets in te vullen. 
Hadden die nooit een déjà vu-ervaring? Of waren die zo 
bedreigend dat ze er niets mee te maken willen hebben? 
Helemaal vervelend is het als je toegang tot internet op 
de een of andere manier met je déjà vu-ervaringen sa-
menhangt. 
Als je er een willekeurig persoon naar vraagt, dan is het 
eigenlijk zoals met dromen. Een overgrote meerderheid 
zegt te dromen en dat geldt ook voor déjà vu. En, zoals 
we direct zullen zien, er zijn wellicht nog meer verbanden 
te leggen tussen dromen en déjà vu-ervaringen. 

Bijna 3000 mensen hebben de online vragenlijst over 

hun déjà vu-ervaringen op internet ingevuld. Dat is geen 

slechte score. Maar leren we daar nu iets van? 

Dick Bierman

Déjà vu, de feiten
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De duur
Maar dat geldt niet voor de duur van de droom en de 
duur van de déjà vu. 70% van de déjà vu-ervaringen is 
zeer kort. Niet meer dan een paar seconden. Maar er zijn 
ook mensen die ervaringen rapporteren van een uur of 
langer (ongeveer 5%). De meeste mensen (60%) hebben 
wel degelijk af en toe een langere. Bij 31% van de men-
sen duurde de langste déjà vu een aantal minuten! Ruim 
voldoende tijd om je terdege bewust te worden van het 
feit dat er iets raars aan de hand is. 

De frequentie
Hoe vaak heeft de gemiddelde respondent eigenlijk zo’n 
ervaring? Dat verandert met de leeftijd (zie hieronder). 
De meest genoemde frequentie (40%) is ‘enkele malen 
per jaar’. Gevolgd door enkele malen per maand (25%). 
Toch nog een dikke 6% meldt minimaal eenmaal per dag 
een déjà vu-ervaring te hebben. Dat lijkt mij behoorlijk 
vermoeiend!

De leeftijd
Als oudje tel je niet meer mee in deze maatschappij en 
dat geldt ook voor déjà vu. De eerste déjà vu-ervaring 
vind bij 42% van de mensen voor hun tiende levensjaar 
en als je het niet voor je twintigste een keer hebt meege-
maakt, dan zal het er zeer waarschijnlijk nooit meer van 
komen. Heel mooi is de grafiek waarop je kunt zien op 
welke leeftijd mensen de meeste déjà vu rapporteren. 
Tussen hun zestiende en twintigste levensjaar (38%). 
Daarna neemt het snel af. 

De emotie
Zijn mensen nou gelukkig als ze zoiets meemaken of 
nadat ze zoiets hebben meegemaakt? Nou dat valt 
tegen. De meest overheersende emotie is die van het 
vraagteken. In het Engels ‘puzzling’. Meer dan de helft 
van deze ervaringen krijgt dat label. Een ander label is 
‘verbijsterend’. Dertig procent van alle déjà vu-ervaringen 
krijgt dat label. Een op de drie van deze verbijsterende 
ervaringen wordt ook angstig genoemd. En om met een 
positieve emotie te eindigen, ‘geruststellend’ (‘reassu-
ring’) heeft niet zo’n beste score: zo’n 10% van de erva-
ringen wordt als geruststellend gezien. Dat is zo’n beetje 

gelijk aan het aantal dat als ‘angstig’ wordt gezien. Een 
mooi evenwicht. 

De start en de bewustzijnstoestand
Volgens de definitie van bewustzijnstoestand mag je de 
déjà vu-ervaring, zeker de langdurige, als een ‘verander-
de bewustzijnstoestand’ beschouwen. De vraag is dan: is 
er een bepaalde bewustzijnstoestand die aanwezig moet 
zijn voordat er überhaupt een déjà vu kan optreden? Nee 
hoor. ‘Helemaal niet’ zegt 60% van de mensen. Terwijl 
ongeveer 20% zegt in een hyper-alerte toestand te zijn 
geweest toen de déjà vu aanving, en een minderheid van 
10% zegt in een soort slome toestand te zijn geweest. 
En het vangt bijna altijd (80%) plotseling aan. Het einde 
daarentegen wordt door de meeste (50%) mensen als 
gradueel ervaren hoewel er een stevige minderheid vindt 
dat ook het einde ‘plotseling’ komt. 

Hoe gedetailleerd en precies
Déjà vu’s komen in soorten en maten (zie bijvoorbeeld 
de buitengewone ervaringen-sectie van dit tijdschrift). 
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De meeste déjà vu’s zijn zeer precies en gedetailleerd. 
Dat betreft ongeveer 40%. Maar bij 6% gaat het meer om 
een vaag gevoel. 

Verklaring
Mensen die zo’n ervaring meemaken, proberen een soort 
verklaring te vinden. De meest directe verklaring is: het 
voelt als ‘ooit heb ik het beleefd’ dus dan zal ik het toch 
wel beleefd hebben. De puzzel is dan dat je weet dat 
het onmogelijk is dat je het al beleefd hebt. Je was nog 
nooit in je leven op die plek. Voor 30% van de mensen 
houdt het hier op. Zij kunnen kennelijk leven zonder 
een verklaring. Een aantal mensen vermoedt dat er iets 
mis is met de hersenen. Het geheugen zou dan (even) in 
de war zijn. Verklaringen van dit type zie je vooral in de 
neurowetenschappelijke literatuur, maar er is eigenlijk 
weinig evidentie voor. Misschien zou je uit het feit dat de 
meeste déjà vu’s kort zijn enige ondersteuning kunnen 
putten voor een neuro-verklaring.
Als je het toch al beleefd moet hebben dan in een vorig 
leven. De verklaring zou dan reïncarnatie zijn. 5% gelooft 
hierin. De vaakst genoemde ‘verklaring’ (28%) is dat je 
het al een keer in een droom hebt meegemaakt. 

Voorspellende dromen
Het hoeft geen betoog dat de mainstream wetenschap 
deze verklaring verwerpt. Immers een voorspellende 
droom spot met onze ideeën over causaliteit en de 
(temporele) relatie tussen oorzaak en gevolg. En als iets 
heilig is voor de meeste wetenschappers, dan is het dat 
oorzaak altijd in tijd vooraf gaat aan gevolg.

Maar de respondenten hebben daar lak aan. Het komt 
regelmatig voor dat mensen zelfs weten wanneer ze het 
gedroomd hebben. Natuurlijk kan dat allemaal fantasie 
zijn en de vraag is of we uit de resultaten van de online 
vragenlijst nog enige ondersteuning zouden kunnen vin-
den voor deze ‘paranormale’ verklaring.
Als inderdaad de déjà vu wordt veroorzaakt door een 
droom over de toekomst, dan zou je een relatie tussen 
dromen en déjà vu verwachten. In de vragenlijst wordt 
ook naar droomfrequentie gevraagd. Dat betekent dat we 
kunnen nagaan of mensen die veel dromen ook veel déjà 
vu-ervaringen hebben. Mocht dat zo zijn, dan kun je dat 
zien als een voorzichtige ondersteuning van de precogni-
tieve droom-verklaring. 
Dit soort samenhang rekent men uit door een correlatie 
te berekenen. We hebben dat voor de database gedaan 
voor de 2133 mensen waarvoor we beide gegevens had-
den, en krijgen een over-all correlatie van + 0.17. Een 
positieve correlatie wil zeggen dat hoe meer je droomt, 
hoe meer déjà vu je hebt. Maar er moet wel bij vermeld 
worden dat het een kleine correlatie is. Het zou kunnen 
betekenen dat ongeveer 3% van de dromen een droom 
is die mede bepaald is door wat er in de toekomst gaat 
gebeuren. 
Het is natuurlijk bekend, en u weet uit eigen ervaring, 
dat de droominhoud overwegend wordt bepaald door 
dagresten. Dus door het verleden. 
Opmerkelijk is overigens dat die correlatie, r, voor de 
vrouwen significant groter is (r = 0.21) dan voor de man-
nen (r = 0.10). 
Natuurlijk worstelen ook de mensen die de déjà vu-erva-
ring verklaren middels een voorspellende droom met die 
omkering van causaliteit. 
Uit ander onderzoek zou blijken dat bij deze mensen 
bijna 40% denkt dat tijd een illusie is. Dat is opmer-
kelijk, maar minstens zo opmerkelijk is dat 25% een 
volledig deterministisch wereldbeeld heeft. In een deter-
ministische wereld ligt alles van tevoren vast waardoor je 
niet je ideeën over oorzakelijkheid hoeft aan te passen 
om toch in precognitieve dromen te geloven. Maar ‘vrije 
wil’ is in een dergelijke wereld weer een illusie. Daarover 
meer op de aanstaande ‘Dag van de Parapsychologie’. n
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onze ideeën over causaliteit en de (tem-
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altijd in tijd vooraf gaat aan gevolg…



Honkbal en toeval

De apparaten die werden gebruikt zijn RNG’s: zoge-
naamde Random Number Generators, die op grond van 
een kwantumfysisch toevalsproces achtereenvolgens 
nummers (meestal gebruikt men ‘0’ en ‘1’) produceren, 
waarbij het geproduceerde getal volkomen toevallig is en 
dus op geen enkele manier uit de voorgaande getallen te 
berekenen valt. Voor deze apparaten was al een aantal 
keer gevonden dat de geproduceerde getallen minder 
‘toevallig’ werden als ze ‘aanwezig’ waren bij een groep 
mensen die de aandacht op hetzelfde gericht had. Onder 
die condities begonnen bijvoorbeeld vaker lange reeksen 
van ‘1’ op te treden. Dit verschijnsel stond bekend onder 
de naam ‘field RNG-effect’. 
Maar de Japanners voegden twee elementen toe. In de 
eerste plaats deden ze een groot aantal van dit soort 
experimenten. Steeds bij een honkbalwedstrijd. Bij som-
mige wedstrijden waren er veel toeschouwers, bij andere 
minder. De Japanse onderzoekers konden hierdoor zien 
of de effecten systematisch samenhingen met het aantal 
mensen dat in het stadion aanwezig was. Uit hun verslag 
blijkt ook dat ze de apparaten niet altijd meenamen 
maar dat ze zelf naar de honkbalwedstrijd gingen. 
In de tweede plaats gebruikten ze naast de Random 
Number Generators ook Pseudo Random Number 
Generators. Dat zijn apparaten die achtereenvolgens 
getallen produceren die steeds op het voorgaande getal 
berusten. De manier waarop telkens het volgende getal 
tot stand komt, is echter zo ingewikkeld dat een mens 
denkt dat ze volkomen toevallig zijn. Het tegendeel is 
echter waar. Elk getal is volkomen gedetermineerd. De 
Japanners veronderstelden op onduidelijke gronden dat 
ook die apparaten beïnvloed zouden worden hoewel dat 

Op de jaarlijkse bijeenkomst van onderzoekers naar paranormale verschijnselen die dit jaar in Curitiba (Brazilië) plaats-

vond, presenteerden de onderzoekers Shimizu, Ishikawa en Hirukawa van de Meiji Universiteit resultaten van een ex-

periment waarbij ze keken of toevalsprocessen in RNG-apparaten minder ‘toevallig’ worden als die apparaten worden 

opgesteld temidden van een menigte mensen die collectief emoties meemaken.

Dick Bierman

in de studie van dit soort verschijnselen meestal juist 
niet wordt aangenomen. En dan de resultaten.
Hoewel er een marginaal effect is voor zowel de echte 
RNG’s als de PRNG’s als je kijkt naar de totale resultaten, 
is het interessantste effect dat van het aantal toeschou-
wers op het resultaat, te vinden bij de echte RNG. Er was 
zoals verwacht een positieve relatie. Dat wil zeggen: hoe 
meer toeschouwers aanwezig waren, hoe meer de RNG 
zich abnormaal ging gedragen. Het effect was op zich wel 
groot –een correlatiecoëfficiënt van 0.451–, maar omdat 
vanwege de tsunami de datacollectie na 14 metingen 
stopte, was het statistisch slechts marginaal significant 
(de waarschijnlijkheid een dergelijke correlatie toevallig  
te vinden terwijl er eigenlijk helemaal niets paranormaals 
aan de hand is, is 1 op de 19 keer). 
In het bekende Global Consciousness Project is het to-
neel niet een honkbalstadion maar de hele wereld, en 
de verzameling toeschouwers bestaat uit de mensen 
die betrokken raken bij een of andere wereldgebeurte-
nis. De Random Number Generatoren staan over de hele 
aarde opgesteld en hun gedrag wordt via een server in 
Princeton vastgelegd (zie: teilhard.global-mind.org). Ook 
binnen dit project zijn correlaties gevonden tussen het 
aantal betrokkenen en de grootte van de effecten op 
al die Random Number Generators. Maar dat ging heel 
indirect, namelijk door te meten hoe groot de media-
aandacht voor een bepaalde gebeurtenis was en deze 
media-aandacht-index te correleren met het gedrag van 
de RNG-apparaatjes. 
Het lijkt er dus op dat de resultaten alle dezelfde kant op 
wijzen, een kant overigens die niet bepaald verrassend 
is. n

NIEUWS
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Drie typen van déjà vu

Déjà vu wordt gebruikt als een overkoepelend label voor 
– soms verstorende – ervaringen van niet-verwachte her-
kenningen of herinneringen die zich verder maar moeilijk 
laten omschrijven. Kenmerkend is daarbij dat de persoon 
die ‘deja vu’ ervaart, er moeite mee heeft een antece-
dent te vinden van die gebeurtenissen of plaatsen, die 
ineens zo intens vertrouwd overkomen.
De term ‘déjà vu’ krijgt de laatste jaren meerdere onge-
lukkige betekenissen toegedicht, variërend van reïncar-
natie tot tijdelijke aanvallen van epilepsie binnen een 
hersenkwab. Serieus onderzoek naar het begrip komt 
hierdoor maar moeilijk op gang. Een eind vorige eeuw 
gepubliceerd boek heeft dit laatste als belangrijkste 
focus (LaPlante, 1993). De auteur verklaart déjà vu als 
een symptoom van psychomotorische epilepsie; een 
opvatting die al lange tijd gedeeld wordt in medische en 

De term ‘déjà vu’ is breed ingeburgerd. Dit begrip is de laatste jaren tot modewoord verworden met een onduidelijke 

betekenis. Waar het precies om gaat, blijft vaag. Velen baseren zich op de eigen ervaring en gebruiken de term als 

verwijzing naar die ervaring of daarmee gepaard gaande gevoelens. Anderen, die nooit een dergelijke ervaring heb-

ben gehad, hebben maar een zeer vage notie van wat er precies wordt bedoeld… 

Arthur Funkhouser Ph.D., Bern, Zwitserland

Vertaling: Fred Melssen

psychiatrische kringen. De auteur citeert de neuropsy-
choloog Paul Spiers, die studenten tijdens een college 
vertelde dat zij epileptici zijn, als zij een déjà vu-ervaring 
hebben gehad. 
Een dergelijke opvatting is kort door de bocht. Het ont-
staat door een slechte definiëring van het onderwerp en 
een gebrek aan gericht onderzoek dat streeft naar het 
differentiëren van de verschillende déjà vu-fenomenen.
Dankzij bovengenoemde verklaringen – maar ook vele 
andere, zoals het model van de vertraagde verbindingen 
tussen de hemisferen (bijv. Wigan, 1844; Efron, 1963; 
Comfort, 1977; Weinaud e.a., 1994), en een grote hoe-
veelheid psychoanalytische theorieën (een uitstekend 
overzicht is te vinden bij Brown, 2004) – lijken de déjà 
vu-ervaringen voldoende te zijn verklaard. Verder onder-
zoek op dit gebied lijkt niet interessant. Ik pleit echter 
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hebt. Daarom liggen verklaringen die suggereren dat de 
persoon in kwestie eerder over het voorval heeft gelezen, 
of eerder iets soortgelijks beleefde, niet voor de hand. 
Bovendien kunnen verklaringen gebaseerd op reïncar-
natie of vorige levens, ook worden uitgesloten. Als déjà 
vécu-ervaringen als waar worden aangenomen, dan zul-
len onze noties van causaliteit wellicht moeten worden 
herzien. De moderne fysica houdt al rekening met noties 
van tijdlijnen, tachyons (deeltjes die kunnen terugrei-
zen in de tijd – Chester, 1978) en meerdere universums 
(DeWitt & Grahan, 1973). Dan is het misschien helemaal 
niet zo vergezocht wanneer ons onderbewustzijn zich 
kenmerkt door anomalieën en precognitieve kennis mid-
dels visioenen en dromen (Funkhouser, 1983b; Rybach & 
Sweitzer, 1988).

Déjà senti (‘reeds gevoeld’) 
Ik zal nu een fenomeen beschrijven dat vaak wordt 
verward met déjà vécu. Ter introductie citeer ik uit een 
artikel van 1988, geschreven door Dr. John Hughlings 
Jackson, een van de belangrijkste pioniers van de mo-
derne neurologie. Namens één van zijn patiënten, een 
medicus die lijdt aan wat later tijdelijke psychomotori-
sche epilepsie genoemd zal worden, schrijft hij:
“Wat binnen onze aandacht komt, is daar eerder 
geweest, en lijkt vertrouwd, maar is alweer een tijd 
vergeten, en we verkrijgen het nu terug met een licht 
gevoel van tevredenheid, alsof we er naar zochten… 
Tegelijkertijd, of… beter gezegd onmiddellijk hierna, 
word ik mij ervan bewust dat mijn herinnering fictief is 
en mijn toestand abnormaal. De herinnering begint al-
tijd met de stem van iemand anders, of met mijn eigen 
verwoorde gedachten, of door datgene wat ik aan het 
lezen ben en mentaal verwoord, en ik denk dat ik tijdens 
deze abnormale staat een simpele herkenning weergeef 
als ‘oh ja’, ‘natuurlijk’, ‘ik herinner het me’, maar een 
of twee minuten later kan ik al niet meer de woorden of 
gedachten precies weergeven die aanleiding waren voor 
de herinnering. Ik ervaar alleen, heel sterk, de overeen-
komst die ik voelde tijdens deze abnormale toestanden.”
Deze toestand, die zich soms voordoet in de uitstraling 
van tijdelijke epileptische aanvallen, noemt Jackson 
‘herbeleving’ en ik denk dat ze beter déjà senti genoemd 
kunnen worden. In drie opzichten verschilt deze beschrij-
ving van de déjà vécu:
•	 het	is	primair	of	zelfs	exclusief	een	mentale	gebeurte-

nis;

voor een herdefiniëring van het begrip ‘déjà vu’.
Ik wil, om te beginnen, aandacht schenken aan drie 
vormen van een ‘déjà’-ervaring: déjà vécu, déjà senti, en 
déjà visité. Het is mogelijk dat de lezer andere termen 
gebruikt voor andere – gerelateerde – ervaringen die 
niet strikt overeenkomen met de drie vormen die ik be-
schrijf. Omdat het Franse wetenschappers en filosofen 
zijn die deze fenomenen voor het eerst bestudeerden 
(Funkhouser, 1983a), ligt het enigszins voor de hand om 
de Franse benamingen te hanteren.

Déjà vécu (‘reeds ervaren’)
Ter introductie een citaat uit David Copperfield (van 
Charles Dickens) om de betekenis van een déjà vécu aan 
te geven:
“Wij hebben allemaal wel eens een gevoel gehad, dat 
ons zo nu en dan overvalt, waarbij datgene wat we zeg-
gen en doen al reeds gezegd en gedaan lijkt in een verre 
tijd, waarbij we zijn omgeven door dezelfde gezichten, 
objecten, en omstandigheden. Waarbij we op een per-
fecte manier weten wat er hierna wordt gezegd, alsof we 
het ons plotseling herinneren!” (Hoofdstuk 39.)
Dit citaat beschrijft het gevoel dat mensen herkennen 
als déjà vu (als ze er al een woord voor konden vinden). 
Een onderzoek laat zien dat ongeveer twee derde van de 
Amerikaanse volwassenen claimt een dergelijke erva-
ring te hebben gehad (bijv. Fox, 1992). Ander onderzoek 
toont aan dat dergelijke ervaringen frequenter voorko-
men bij, en intenser beleefd worden door, jongere res-
pondenten in de leeftijd tussen 15 en 25 (bijv. McCready 
& Greeley, 1976). 
De ervaringen zijn overwegend gerelateerd aan alledaag-
se gebeurtenissen. De ervaringen vallen echter wel op. 
Jarenlang nadat ze zijn opgetreden, worden ze nog herin-
nerd. Iedereen die een dergelijke ervaring heeft gehad, 
weet dat er meer zintuiglijke modaliteiten bij zijn betrok-
ken dan slechts het zien. Zoals ook uit het citaat van 
Dickens blijkt, kunnen andere zintuiglijke waarnemingen 
optreden: horen, proeven, maar ook proprioceptieve 
waarnemingen (‘het vermogen om de positie van het 
eigen lichaam en lichaamsdelen waar te nemen’, red.). 
Daarom is een algemene term als ‘déjà vu’ inadequaat 
om al deze waarnemingen te beschrijven.
Een ander kenmerk van de déjà vécu-ervaring betreft de 
waarneming van verbazingwekkende details. Als je mid-
den in een dergelijke ervaring zit, ben je je ervan bewust 
dat alles voldoet aan de ‘herinnering’ die je hiervan 
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•	 er	zijn	geen	precognitieve	aspecten	waarbij	de	per-
soon van tevoren weet wat gezegd of gedaan wordt;

•	 het	blijft	zelden	of	nooit	achter	in	de	herinnering	van	
de getroffen persoon.

Déjà visité (‘reeds bezocht’) 
Er bestaat een ander fenomeen dat eveneens wordt 
verward met déjà vécu. Het komt minder vaak voor, en 
bestaat uit de ervaring waarbij een persoon een nieuwe 
locatie bezoekt, en deze toch als bekend ervaart. Hij lijkt 
zelfs de weg te weten. C.G. Jung publiceerde hierover 
een interessant verslag in zijn publicatie over synchroni-
citeit (Jung, 1966). Om dit verschijnsel te onderscheiden 
van déjà vécu is het belangrijk om ons af te vragen of 
het puur en alleen de plek en locatie betrof van de ge-
bouwen en objecten die bekend lijken, of dat ook de 
situatie waarin de persoon verkeert een rol speelt. Déjà 
visité heeft te maken met de geografie, met de drie ons 
bekende dimensies, terwijl déjà vécu meer te maken 
heeft met tijdelijke overeenkomsten en processen. Déjà 
visité kan op verschillende manieren worden verklaard. 
Het zou kunnen zijn dat de persoon ooit een gedetail-
leerd verslag van de plek heeft gelezen en dat vervolgens 
is vergeten. Dit gebeurde Nathaniel Hawthorne tijdens 
een bezoek aan de ruïnes van een kasteel in Engeland 
(Hawthorne, 1863). Hij ‘herkende’ de plek, maar wist niet 
waarom. Later kon hij de herkenning terugvoeren tot een 
publicatie die tweehonderd jaar eerder was geschreven 
door Alexander Pope. Het incident van een déjà visité, 
in 1815 beschreven door Sir Walter Scott in het boek Guy 
Mannering, is hiervan ook een voorbeeld. De ervaring 
gereïncarneerd te zijn zou een verklaring kunnen zijn 
voor sommige déjà visité-gevallen.
Een derde mogelijke verklaring wordt gegeven door de 
‘uittredingservaringen’ (zie hoofdstuk 8, Chari), waarbij 
het lijkt alsof de persoon buiten zijn eigen lichaam kan 
reizen. Het is mogelijk dat hier een mix plaatsvindt van 
de drie onderscheiden vormen van ‘déjà’-ervaringen. Er 
zijn andere fenomenen die een rol kunnen spelen, maar 
het voert te ver om daar nu op in te gaan. Diegene die 
meer willen weten over de verschillende aspecten van 
het déjà-fenomeen, verwijs ik graag naar de briljante 
overzichten in Neppe (1983) en Brown (2004). n
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•	 Plaats: nieuwe locatie: Leuvenlaan 19. 
•	 Tijd: 11.00-17.00.
•	 Toegang: €20 (leden, studenten €15) (+gratis borrel) 
•	 Inschrijven en betalen: dagvdpp.dutchspr.org 
•	 Bus: 11 vanaf station Utrecht CS, uitstappen bij halte 

Heidelberglaan.
•	 Auto: Parkeren is gratis op 12 mei. Bij binnenrijden 

van de Uithof (Universiteitsweg) de doorgaande weg 
volgen met bocht naar rechts en dan naar links, dan óf 
de eerste weg rechtsaf (Leuvenlaan) inrijden, waar u 
links en verderop ook rechts parkeerterreinen aantreft, 
óf rechtdoor rijden, waar u na de stoplichten aan uw 
rechterzijde een groot parkeerterrein ziet. Vandaar te 
voet naar Leuvenlaan 19. 

Filosofie en parapsychologie
Zie dagvdpp.dutchspr.org voor de meest recente infor-
matie.
•	 11.00:	Ontvangst met koffie 
•	 11.30-11.45	
 Opening door dagvoorzitter Drs. Eva Lobach (UvA, VU) 
•	 11.45-12.45	
 Psi and the nature of abilities
 Prof. Steve Braude (UMBC)
 This presentation will explore some big, and still 

unanswered, puzzles about psychic functioning. In 
particular, whether psychic functioning, like mathe-
matical or artistic or athletic abilities, is distributed 
unevenly among humans, and also what would count 
as evidence one way or the other. Then we can con-
sider how best to understand the difference between 
psychic ‘superstars’ and others, and what the implica-
tions are for both research and practical applications. 

•	 12.45-13.45	
 Wetenschapsfilosofische implicaties van psi-onderzoek
 Baruch van de Berg, Hanneke van Pel, 
 Sophie Leydesdorff (EU)
 Een bijdrage van studenten over hoe de volgende 

aspecten van de parapsychologie passen binnen het 
huidige denken: de positie van parapsychologie bin-
nen de wetenschap, de vraag wat een zintuig precies 
is en de vraag hoe brein en bewustzijn zich tot elkaar 
verhouden. Iedere student zal zich beperken tot een 
van deze onderwerpen. 

•	 13.45-15.00:	Pauze (kantine is open)
•	 15.00-16.00	
 Parapsychologie als experimentele filosofie – het vrije 

wil-probleem 
 Prof. dr. Dick Bierman (UvA)
 Er zal worden beargumenteerd dat in de klassieke op-

vatting van de vrije wil het verschijnsel psychokinese 
een empirische rol speelt. Daarnaast zal de mogelijke 
rol van retro-causaliteit in de vrije wil-discussie wor-
den besproken. 

•	 16.00-17.00	
 Tijd en Ruimte (voor de parapsychologie)
 Dr. Hein van Dongen
 Het parapsychologisch onderzoek wijst erop dat de 

filosofische benadering van concepten als tijd en 
ruimte herzien zou moeten worden. Misschien kan de 
filosofie op haar beurt een licht werpen op de vraag 
hoe er meer tijd en ruimte zou kunnen komen voor 
grensverleggend onderzoek.

•	 17.00-19.00:	Borrel (aangeboden door de HGU, onze 
gastheer) 

Algemene ledenvergadering van de SPR
Op 12 mei zal tevens de algemene ledenvergadering 
van de SPR worden gehouden in Utrecht (de Uithof), 
Leuvenlaan 19.
•	 9.00:	Zaal open
•	 9.15-10.45:	Algemene Leden Vergadering
Aan het begin van de vergadering zullen de agenda, de 
notulen ALV 2011 en het financieel jaaroverzicht 2011 
voor de leden klaarliggen. Na de vergadering volgt het 
programma van de ‘Dag van de Parapsychologie’.

zaterdag 12 mei 2012
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Instant-zen

Ook al leverde het zogenaamde Stargate-onderzoek 
opvallende resultaten op, toch waren deze onvoldoende 
eenduidig om militaire strategieën op te baseren. Een 
jaar of tien later draaide de Amerikaanse regering de 
geldkraan weer dicht. Onlangs kwam echter in het 
nieuws1 dat het Amerikaanse leger opnieuw een bijzon-
der onderwerp bij de kop heeft. De onderzoekers van 
DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency)2, 
een Amerikaans militair onderzoekscentrum, willen 
weten of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) 
van nut kan zijn om militairen sneller te trainen in wat 
militairen zoal doen, zoals goed mikken als ze schieten. 
Bij het toepassen van tDCS krijg je twee elektrodes op-
geplakt, elk verbonden met de pool van een batterij. De 
elektrode die als anode fungeert komt op het hoofd, zo 
dicht mogelijk bij de locatie in de hersenen die de onder-
zoeker wil stimuleren. De elektrode die als kathode fun-
geert komt op een andere plek op het lichaam, bijvoor-
beeld op de bovenarm. De batterij levert de spanning die 
tot gevolg heeft dat een constante (gelijk)stroom van 2 
milliampère door je schedel gaat. 
Wereldwijd beginnen onderzoekers nog maar net in kaart 
te brengen wat de psychologische en lichamelijke effec-
ten van tDCS zijn, maar desondanks (of juist daardoor!) 
is het al als panacee tegen vele kwalen genoemd; het 
zou helpen tegen onder andere depressie, epilepsie, oor-
suizen, verslavingen, autisme, schizofrenie, stemmings-
stoornissen, fibromyalgie, en, waar het militaire onder-
zoekscentrum DARPA zich op richt: het zou trainingsperi-
ode van scherpschutters in grote mate verkorten.
Uit tenminste één onderzoek (van Michael Weisend) 
bleek dat scherpschutters in spe door de elektrische 
stimulatie van hun hersenen nog maar de helft van de 
tijd nodig hadden om een aanvaller onschadelijk te leren 
maken dan normaal. Ook al zijn de opvallende effecten 
op het leerproces inmiddels wel duidelijk aangetoond, 
over het mechanisme dat hieraan ten grondslag ligt 
wordt nog volop gespeculeerd. Tijdens een leerproces 

Het Amerikaanse leger brengen we meestal niet di-

rect in verband met vooruitstrevend onderzoek naar 

bijzondere bewustzijnstoestanden en paranormale 

verschijnselen. Toch is dat af en toe wel het geval – 

tegen wil en dank, zou je bijna zeggen. Er is natuurlijk 

het vrij algemeen bekende onderzoek naar remote 

viewing uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. Het 

leger was geïnteresseerd in deze vorm van helder-

ziendheid omdat, zo gaat het verhaal, hun gedood-

verfde tegenstanders, de Russen, hier actief in waren 

en stel je voor! De Amerikanen konden natuurlijk niet 

midden in de bewapeningswedloop hulpeloos toezien 

hoe de Russen hen op paranormale wijze al hun mili-

taire geheimen ontfutselden…

Eva Lobach
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worden nieuwe neuronale verbindingen gelegd; elektri-
sche stimulatie door middel van tDCS zou helpen om die 
nieuwe verbindingen tot stand te brengen door de neuro-
nen ontvankelijker te maken. Een andere opvatting is dat 
een verhoogde neuronale activiteit in het gestimuleerde 
hersengebied juist een verlaagde activiteit in andere her-
sengebieden tot gevolg zou kunnen hebben. Verlaagde 
hersenactiviteit in met name de prefrontale cortex (het 
hersengebied direct achter het voorhoofd) is in verband 
gebracht met een verhoogde concentratie (het gevoel 
van flow) die samengaat met een intens en efficiënt leer-
proces. Maar met name betekent een stille prefrontale 
cortex dat ook de kritische stemmen in ons hoofd, die 
voortdurend commentaar leveren op alles wat we doen, 
het zwijgen wordt opgelegd. 
De afwezigheid van die commentaarstemmen bleek een 
openbaring voor wetenschapsjournaliste Sally Adee, die 
voor New Scientist de elektrische hersenstimulatie mocht 
uitproberen in het DARPA-lab. Ze deed de scherpschut-
tersimulatie waarmee militairen getraind worden en 
waarmee onderzoekers de effecten van tDCS bestude-
ren. Eerst oefent ze zonder stimulatie en ze blijkt totaal 
geen talent te hebben. Door de dramatische resultaten 
verliest ze haar concentratie en hoort alleen nog maar 
haar innerlijke stem roepen dat ze er niks van bakt. Maar 
dan volgt de sessie met tDCS. Ze krijgt een hoofdband 
om met elektrodes. En alles verloopt totaal anders. 
Plotseling is ze steengoed. Maar wat haar vooral treft is 
haar subjectieve ervaring van de tDCS-sessie. 
Ze schrijft: “De ervaring was niet alleen maar de onver-
diende expertise die ik in de schoot geworpen kreeg. 
Toen die aardige neurowetenschappers de elektrodes 
aanbrachten, was ik overdonderd door het feit dat voor 
het eerst van mijn leven de stemmen in mijn hoofd ein-
delijk ophielden met zeiken… Het was alsof ik een uit-
stekende kop koffie op had, zonder de caffeïne-bibbers. 
Mijn hoofd voelde helder en ik was gewoon mezelf. Maar 
scherper. Kalmer. Zonder angst en zonder twijfels. Vanaf 
dat moment hoefde ik alleen maar te wachten totdat 
een probleem zich zou voordoen zodat ik het op kon 
lossen. Pas toen ze de stroom uitschakelden drong het 
tot me door wat er was gebeurd. Zonder dat mijnenveld 
vol twijfels waaruit mijn persoonlijkheid bestond was ik 
een superscherpschutter. En ik kan niet uitleggen hoe 
schokkend het was om plotseling te beseffen hoezeer 
die innerlijke kakofonie mij in het dagelijks leven belem-
merde bij zelfs de eenvoudigste bezigheden… En nu was 

er plotseling die ongelooflijke stilte in mijn hoofd.”3

Journaliste Sally Adee ervoer geen negatieve bijwerkin-
gen. De stilte hield nog aan en maakte in de loop van 
een dag of drie weer plaats voor de bekende twijfels en 
een gebrek aan focus, schrijft ze. Ze verlangde ernaar om 
de hoofdband weer even om te mogen hebben en weer 
de stilte te mogen ervaren. 
Maar er kwamen tegelijkertijd ook een heleboel vragen 
bij haar op: zou ook na herhaald gebruik de stimulatie 
nog steeds hetzelfde effect hebben? En zouden er op 
termijn geen schadelijke effecten ontstaan?
Afgezien van de vragen bij herhaalde stimulatie: waar 
komen die commentaarstemmen eigenlijk vandaan? 
Zijn het de invloeden van alle mensen uit je omgeving 
die ooit met alle goede bedoelingen probeerden om 
jou op het rechte pad te houden: je ouders, je leraren, 
je vrienden en vriendinnen? Geïnternaliseerde reclame-
boodschappen en culturele normen? Hebben die stem-
men misschien toch ook een nuttige functie? Zullen onze 
beslissingen nog wel ethisch verantwoord zijn als we 
geen last meer hebben van twijfel? Of zouden juist onze 
beslissingen alleen maar beter worden als we allemaal 
dagelijks onze hersenen elektrisch stimuleren?
Het effect van tDCS is elders ook wel vergeleken met het 
effect van jarenlange meditatiebeoefening. Mensen met 
een leeg zen-hoofd lijken alleen maar wel te varen bij 
de afwezigheid van hinderlijke commentaarstemmen. 
En er zijn geen negatieve bijwerkingen. Als tDCS de hele 
wereldbevolking kan onderdompelen in instant-zen, dan 
hebben we wellicht helemaal geen legers meer nodig. 
Maar zoals met alles zal het ook in dit geval wel allemaal 
niet zo simpel zijn. Voorlopig moeten we eerst nog een 
heleboel antwoorden vinden. Sally Adee heeft alvast een 
aantal lastige vragen opgeworpen. 
Maar met een dosis tDCS moet het een fluitje van een 
cent zijn om de antwoorden te vinden. n

Noten
1 New Scientist, maart 2012 www.newscientist.com/article/

mg21328501.600-zap-your-brain-into-the-zone-fast-track-to-pure-

focus.html

2 www.darpa.mil 

3 www.lastwordonnothing.com/2012/02/09/better-living-through-

electrochemistry
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De recente  
wetenschap 
van déjà vu

De meest interessante inzichten in cognitieve functies 
zijn vaak degene die ontdekt zijn wanneer normale pro-
cessen falen of verstoord worden. Zo zijn visuele illusies 
enthousiast aangegrepen in het onderzoek naar onze 
visuele perceptie. In het onderzoek naar geheugen is 
men echter niet zo enthousiast geweest over de defec-
ten, wellicht omdat problemen in geheugen vaak nauw 
geassocieerd zijn met meer globale mentale en fysieke 
problemen. Naast de paar geheugenillusies die wél veel 
onderzocht worden – de zogehete false recalls (gefabri-
ceerde herinneringen) en conjunctiefouten –, is de déjà 
vu verreweg de meest interessante en dramatische ge-
heugenillusie. Het betreft een botsing van twee rationele 
en routinematige cognitieve evaluaties: bekendheid en 
onbekendheid. Tijdens een déjà vu voel je heel duidelijk 
dat een omgeving of gebeurtenis je bekend is, terwijl je 
rationeel ‘weet’ dat dit niet waar is. Bij visuele illusies 
zijn er die de aandacht grijpen (bijvoorbeeld ‘het wagen-
wiel dat achteruit lijkt de draaien’), en visuele illusies die 
dat niet doen (Müller-Lyer-illusie). Bij het geheugen net 
zo: wanneer we in een groep mensen een oude bekende 
niet herkennen, trekt dat onze aandacht niet. Als we 
echter voor het eerst op vakantie gaan naar Parijs en, net 
aangekomen in de hotelkamer, het gevoel hebben daar 
al eerder geweest te zijn, ervaren we een oncomfortabele 
mentale verwarring die onze aandacht trekt en een déjà 
vu oproept.
Alhoewel er al zeker 150 jaar over déjà vu geschreven is, 
heeft het lang geduurd voordat het wetenschappelijk ge-
documenteerd werd. De langzame start van systematisch 
onderzoek is wellicht het resultaat van de associaties 
die déjà vu’s heeft met mysterieuze en non-empirische 

Het volgende is bijna volledig gebaseerd op het hoofd-

stuk ‘Digging into Déjà Vu: Recent Research on Possible 

Mechanisms’ door Alan Brown en Elizabeth Marsh, uit 

Psychology of Learning and Motivation (2010). Stephen Whitmarsh
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De recente  
wetenschap 
van déjà vu

zaken zoals reïncarnatie en ESP. Het helpt ook niet dat 
het een ervaring is die zelden voorkomt, gemiddeld zo 
een of twee keer per jaar, zelfs bij wie er het meest ge-
voelig voor is (jong volwassenen). Maar het belangrijkste 
obstakel is zeker het feit dat er geen duidelijke manier 
leek te zijn om een déjà vu op te roepen. 
Er is de laatste jaren echter zeker vooruitgang geboekt in 
het onderzoek naar déjà vu. In plaats van een volledige 
déjà vu op te roepen, onderzoekt men echter het feno-
meen indirect door de vraag te stellen hoe we de kans op 
een onterechte herkenning kunnen laten toenemen. In 
gedragswetenschappelijk jargon: een déjà vu is een on-
vrijwillige false alarm: Onder normale omstandigheden 
ervaren we een gevoel van herkenning bij objecten en 
situaties die we eerder hebben meegemaakt, en ervaren 
we een gevoel van onbekendheid bij wat we niet eerder 
hebben meegemaakt. 

Enquêtes
Onderzoek met enquêtes laat zien dat déjà vu door 67% 
van de ondervraagden ervaren wordt, het vaakst door 
tieners en twintigers, waarna het geleidelijk met toene-
mende leeftijd afneemt. Het wordt meer ervaren door 
hoger opgeleidde, meer liberale (politiek/religieus) en 
meer bereisde mensen, en is ongerelateerd aan geslacht 
en ras. Déjà vu wordt typisch geassocieerd met een hele 
setting in plaats van met enkele specifieke elementen 
(objecten, mensen, geluiden). Het komt in enkele ge-
vallen voor tijdens de aura net voor een epileptische 
aanval maar afgezien van temporaalkwab-pathologieën 
(epilepsie or tumoren) vertoond déjà vu geen duidelijke 
associatie met een specifiek fysiek of psychologisch pro-
bleem. De vage aard van het fenomeen heeft dan ook tot 
veel theorieën geleid waarvan de meest houdbare in drie 
categorieën ondergebracht kunnen worden: perceptueel, 
geheugen en fysiologisch. Deze verklaringen kunnen al-
lemaal verbonden worden met empirische bevindingen 
in de cognitieve en neurowetenschappen. 
In de zogenaamde perceptual gap- of split perception- 
verklaring kan een déjà vu veroorzaakt worden doordat 
perceptuele input twee keer, kort na elkaar, verwerkt 

wordt. De eerste ervaring van de input was dan kort, 
onvolledig en/of buiten de aandacht om. De tweede 
perceptuele ervaring die daar direct op volgde, roept 
dan een herkenning op vanwege de overeenkomst met 
de eerdere input die (zonder dat we het weten) net daar-
voor is verwerkt. Deze verklaring is bijzonder omdat ze 
formeel aandacht kreeg van een van de pioniers van de 
moderne cognitiewetenschap (Titchener, zie kader). Het 
onderzoek wat vandaag de dag door onder anderen Alan 
Brown en Elizabeth Marsh gedaan wordt, laat inderdaad 
zien dat déjà vu op deze manier opgewekt kan worden. 
Wat ze vooral laten zien is dat oppervlakkig verwerkte in-
formatie, vanwege deze oppervlakkige verwerking, erva-
ren wordt alsof het langer geleden gebeurd is. We lijken 
dan dus onbewust de vaagheid van de ervaring te asso-
ciëren met de gebruikelijke vervaging die bij herinneren 
uit het verleden optreedt, en plaatsen de oorspronkelijke 

“…You are about to cross a crowded street, and 
you take a hasty glance in both directions to make 
sure of a safe passage. Now your eye is caught, for 
a moment, by the contents of a shop window; and 
you pause, though only for a moment, to survey 
the window before you actually cross the street… 
the preliminary glance up and down, that ordinarily 
connects with the crossing in a single attentive 
experience, is disjointed from the crossing; the 
look at the window, casual as it was, has been able 
to disrupt the associate tendencies. As you cross, 
then, you think ‘Why, I crossed this street just 
now’; your nervous system has severed two phases 
of a single experience, both of which are familiar, 
and the latter of which appears accordingly as a 
repetition of the earlier…”

Titchener, 1928, pp. 187-188
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ervaring dan ook in het (vaak recente) verleden.
De verklaring die natuurlijk het meest voor de hand ligt, 
is echter dat een persoon de situatie daadwerkelijk al 
eerder heeft ervaren en het alleen vergeten is. Gegeven 
de hoeveelheid input die we dagelijks verwerken en 
opslaan, is het niet moeilijk voor te stellen dat we infor-
matie hebben opgeslagen van hotellobby’s, verhalen, 
sociale situaties en melodieën waarvan we de expliciete 
‘labels’ van waar, wanneer of met wie we de ervaringen 
hebben opgedaan, op een geven moment verloren zijn. 
Wanneer een nieuwe stimulus verbinding maakt met 
een van deze verweesde herinneringen, zal het herrijzen 
daarvan een vage en ongemakkelijke ervaring kunnen 
oproepen van ‘dit heb ik al eerder meegemaakt!’ Deze 
verklaring wordt ondersteund door meerder gedragsex-
perimenten. Interessant om te vermelden is het meest 
recente onderzoek op dit gebied, getiteld ‘Familiarity 
from the configuration of objects in 3-dimensional space 
and its relation to déjà vu: A virtual reality investigation’ 
van Cleary en collega’s. Hierin lieten ze in een virtual 
reality-experiment zien dat de driedimensionale confi-
guratie van scenes een gevoel kan oproepen alsof een 
nieuwe scene die op dezelfde manier geconfigureerd is, 
al eerder ervaren is.

fMRI
Als laatste moet vermeld worden dat fysiologische ver-
klaringen tot nu toe niet zo bevredigend zijn. Er zijn en-
kele gevallen bekend waarin déjà vu geassocieerd is met 
temporele epilepsie of elektrische stimulatie van geheu-
gengebieden, maar dit is niet consistent genoeg om van 
veel nut te zijn voor theorievorming. Ik verwacht echter 
wel dat onderzoek zoals dat van Brown, Marsh en Cleary 
interessante resultaten zal gaan opleveren wanneer het 
met neuroimaging (fMRI) gecombineerd gaat worden. 
Gezien het feit dat de gedragsdata robuust lijkt te zijn en 
er vooruitgang geboekt wordt qua stimulusmateriaal (bij-
voorbeeld door het gebruik van virtual reality), verwacht 
ik binnen een paar jaar hele interessante artikelen langs 
te zien komen die ons meer kunnen gaan vertellen over 
hoe de hersenen informatie codeert en gebruikt in het 
evalueren van de wereld om ons heen. n

Zoals u in dit nummer kunt lezen in het bericht van prof. 
Hans Gerding namens het Parapsychologisch Instituut 
(PI), heeft de SPR in 2012 weer de volledige verantwoor-
delijkheid voor het TvP&BO. Voor u als lezer verandert er 
niets!
Maar organisatorisch heeft de overdracht van het PI-
aandeel in het tijdschrift aan de SPR nogal wat voeten in 
de aarde, omdat ook de lidmaatschaps- en/of abonne-
mentsgelden weer door de SPR zullen worden geïnd met 
ingang van 2012. Voorheen werd dit namelijk gedaan 
door de Stichting TVP, een in 1998 opgericht samenwer-
kingsorgaan van het PI en de SPR.
De inning komt daardoor enigszins later dan u gewend 
was van vorige jaren. Mogelijk heeft u van ons inmiddels 
al een brief per email of post hierover ontvangen, maar 
anders komt die brief binnenkort bij u aan. Verder is er 
een nieuwe website en zijn de (email)adressen van het 
secretariaat, de redactie van het TvP&BO en de leden- en 
abonneeadministratie veranderd. Zie ons vernieuwde 
colofon.
Het bestuur van de SPR dankt u voor uw vaak al jaren-
lange ondersteuning van de SPR en het TvP&BO en ver-
trouwt op een goede voortzetting van onze relatie met u 
als lid en/of lezer.
Drs. Pieter de Jong
Penningmeester SPR

Lidmaatschaps- en abonnementsgeld 
2012
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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 betaalt minimaal € 27,- per jaar.

uw lidmaatschap levert u de volgende voordelen op:

 • u ontvangt 4x per jaar het tvp

 •	 u ontvangt in de toekomst ook het tijdschrift in pdf-formaat

 • u krijgt 5 euro korting op de jaarlijkse ‘voorjaarsdag van de parapsychologie’

 • u krijgt 5 euro korting op de jaarlijkse ‘najaarsdag van de parapsychologie’

 • u krijgt hulp bij het verwerven van fondsen voor onderzoek op dit gebied

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

wat steunt u?

de studievereniging voor psychical research (spr) is sinds het begin van de twintigste eeuw een zuster-

organisatie van de internationale spr’s. vanuit een academische achtergrond, draagt de spr zorg voor:

 • wetenschappelijk onderzoek

 • universitair onderwijs

 • cursussen

 • het tijdschrift voor parapsychologie & bewustzijnsonderzoek

 • website

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

neem dan contact op met het secretariaat van de spr: secr@dutchspr.org

via onze website (tvpbo.dutchspr.org) kunt u een abonnement op het tvp nemen, of de status van uw abon-

nement wijzigen. kent u iemand die mogelijk geïnteresseerd is in het tvp, mail (secr@dutchspr.org) ons 

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

toegestuurd krijgt.




