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Buitengewone ervaringen

Spoken vang je niet zo gemakkelijk!
—Een leerzaam verslag

From: Jacob de Vries
Subject: fotografie van onbekende entiteiten
To: Dick Bierman
Dag,
Bij deze stuur ik U een aantal foto’s die mijn aanstaande 
schoondochter genomen heeft toen ze samen met mijn 
zoon het kasteel te Bouillon bezocht. Zij heeft binnen 
een minuut twee foto’s genomen. Omdat zij de eerste 
foto qua kwaliteit niet goed genoeg vond. Tot haar verba-
zing stond er achteraf op de tweede foto een onbekende 
figuur. Die ze tijdens het fotograferen niet heeft opge-
merkt/gezien. Voor alle duidelijkheid. Ze was van tevo-
ren in een vertrek geweest waar in vroeger tijden werd 
zeer vervelende dingen mensen werden aangedaan. Ik 
heb Douwe Bosga hierover gebeld. Die meldde mij dat 
sinds de komst van de digitale camera het wekelijks dit 
type foto’s regent. Het is schering en inslag de laatste 
tijd dat mensen deze verschijnselen fotograferen. Hij kon 
er helemaal niets mee. Vandaar dat ik U benader.
Ik ben zelf lid van de SPR (zo ongeveer veertig jaar). En 
heb U een paar keer gesproken tijdens borrels op de 
jaarlijkse bijeenkomsten (o.a. over beloning van leer-
prestaties van studenten en precognitie). In die zin ben 
ik geïnteresseerd in theorieën over het ontstaan van de 
aangetroffen verschijnselen. Te meer omdat ik nooit een 

dergelijke foto heb aangetroffen en tamelijk sceptisch 
van aard ben.
Mijn ‘schoondochter’ is bereid om de context en de 
feiten op ‘fenomenologische’ wijze te beschrijven en dit 
verslag daarvan naar U op te sturen.
Misschien kunt U er iets mee. 
Met vriendelijke groeten
J.D. (Sjaak) de Vries

From: Dick Bierman
Subject: Fwd: fotografie van onbekende entiteiten
To: Fred Melssen 
Fred kun je hier iets mee? Misschien kunnen we het 
plaatsen maar niet als het een overduidelijke fake is. In 
ieder geval is Jacob de Vries behendig met photoshop zo 
te zien. Misschien kan ik zijn dochter te pakken krijgen.
Dick

From: Fred Melssen
Subject: Re: Fwd: fotografie van onbekende entiteiten
To: Dick Bierman
Ik weet niet of ik er iets mee kan. In ieder geval heb ik 
de originele (onbewerkte!) foto’s nodig, direct vanaf 
de memorykaart van de camera). Als zij geen kennis 
hebben van exif-meta-info (want dat is gewoon zonder 
meer aan te passen), dan zitten daar wat broodnodige 
gegevens in. Kun jij die onbewerkte foto’s opvragen? 
Het beste mailen ze die met attachment direct vanaf de 

Spontane paranormale en andere buitengewone erva-

ringen 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 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.
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memorykaart, of – desnoods – PC waar ze direct op zijn 
opgeslagen. Als er geen originelen meer zijn, maar alleen 
bewerkte (al is het maar verkleind), dan houdt het al zo’n 
beetje op wat mij betreft.
Dank en groeten,
Fred

From: Dick Bierman
Subject: Re: fotografie van onbekende entiteiten
To: Jacob de Vries
Geachte Sjaak de Vries,
Hartelijk dank voor uw mail. Ik heb deze naar onze ex-
pert op dit terrein gestuurd. Deze vraagt om de ruwe 
foto’s vanaf de memorycard.
Met vriendelijke groet,
Dick

From: Jacob de Vries
Subject: spookfoto’s
To: d.j.bierman
Geachte Dick Bierman,
Ik had bijna de memorystick opgestuurd toen mijn an-
dere zoon (bij U nog een cursus op afstand gevolgd jaren 
geleden) Ockhams scheermes op de genomen foto’s 
toepaste. Er moest volgens hem een logische verklaring 
zijn die je eerst moest vinden voordat je andere hypo-
thesen zou kunnen toepassen. Hij ontdekte op internet 
(veel opnames van het kasteel) een opname vanuit een 
andere hoek van de omgeving genomen waarop dui-
delijk sprake was van een muurtje waarachter iemand 
zou kunnen lopen. Dit verklaart ook de afwezigheid van 
de benen van de gefotografeerde figuur. Wanneer mijn 
schoondochter ter plaatse dit had gecontroleerd was dit 
van meet af aan duidelijk geweest. Zij bekeek echter de 

foto’s een aantal uren later. En zij schrok toen ze een 
figuur zag die zij niet gezien had tijdens het fotograferen. 
Waarschijnlijk is de figuur een plaatselijke figurant of 
medewerker van het kasteel geweest met achteraf een 
badge op. Met een horloge als armband(keten).
Zij was ter goede trouw.
Het zou een mooi verhaal geweest zijn. Jammer. Het zou 
het plaatselijke toerisme een geweldige injectie gegeven 
hebben. En ik moet mijn verdere familie beschaamd toe-
geven dat ik te snel van eventueel paranormale hypothe-
sen ben uitgegaan als mogelijkheid.
In ieder geval geeft deze geschiedenis mij de gelegen-
heid om het kasteel eens in het echt te bezoeken. Want 
het is en blijft een fraaie mogelijke spooklocatie.
Mijn verontschuldigingen voor het versturen van een 
voortijdige email.
Vriendelijke groeten,
Sjaak de Vries

Mijn uittredingservaringen

26 februari 2012
Ik lig te slapen en plotseling begint het van ver te sui-
zen. Dit gesuis komt dichterbij en wordt luider tot een 
oorverdovend hard gesuis tot diep in mijn hoofd. Heel 
langzaam komt mijn lichaam tot een soort zithouding 
en ik buig helemaal naar voren. Zonder een spier in te 
spannen, volledig in het luchtledige buig ik heel lang-
zaam weer terug en beland ik achter mijn wekker. Deze 
staat omgedraaid boven mijn hoofd. Ik zie dat het tien 
minuten voor twee is. Dan ‘zweef’ ik horizontaal tot net 
boven mijn lichaam. Ik ben niet alleen, zonder iemand te 
zien, voel ik dat twee handen mijn hoofd rechthouden en 



twee handen die mijn voeten ondersteunen. Er stroomt 
een ongelofelijk heldere lichtstraal mijn hoofd binnen. 
Zo intens veel licht heb ik nooit eerder gezien. Daarna 
wordt mijn hoofd, rond mijn schedeldak, gemasseerd als 
kleine verticale krasjes van boven naar beneden. Deze 
krasjes gaan heel snel. Nu toch wel een beetje angstig 
geworden wil ik graag dat het ophoudt. Ik bedank drie 
keer heel vriendelijk (telepathisch). Ik kan mezelf niet 
bewegen. Mijn handen worden liefdevol vastgehouden. 
Als ik echt angstig begin te worden, word ik heel rustig 
omlaag geholpen en kom weer terug in mijn lichaam.

01 maart 2012
Prikkelen in mijn hoofd en weer een hard gesuis in beide 
oren. Ik hoor de stem van een goeie vriend praten in 
mijn oor. Een fractie van een seconde later hoor ik het 
zelfde gesprek in mijn andere oor. Deze twee gaan net 
niet synchroon. Het vreemde is dat ik weet wat de stem 
gaat zeggen. Nu niet meer bang ga ik dwars in mijn bed 
liggen, terwijl mijn lichaam blijft liggen. Ik kijk weer op 
mijn wekker. Het is twee uur ’s nachts. Ik laat mezelf 
terugvallen in mijn lichaam. Zonder hulp deze keer ga ik 
eerst door mijn bed om vervolgens weer terug te komen 
in mijn lichaam.

14 mei 2012
Het begint te suizen. Ik lig plotseling weer overdwars 
buiten mijn lichaam. Dan word ik teruggelegd in mijn 
lichaam. Ik ben wakker maar kan mezelf niet bewegen. Ik 
voel weer de aanwezigheid van twee personen die mijn 
hoofd vasthouden. Het voelt alsof mijn wenkbrauwen 
worden geschoren. Net boven mijn wenkbrauwen worden 
voor mijn gevoel ‘gaatjes’ geprikt met een grote naald. 
Dit is niet pijnlijk, voelt wel vreemd. Op het moment 
dat ik het allemaal niet zo leuk meer vind, zit er plotse-
ling een grote bruinwitte poes in mijn bed. Als deze mij 
niet kan afleiden van het gebeuren, verschijnen er twee 
hondjes. Deze beginnen met het verscheuren van mijn 
kussens. Overal ligt nu witte dons verspreid. Mijn aan-
dacht is nu volledig afgeleid. Voordat ik het goed en wel 
besef zijn de twee personen weg, mij achterlatend met 
een prikkelend gevoel in mijn wenkbrauwen. De hondjes 
zijn nog aanwezig in mijn kamer. Dan krijg ik plotseling 
weer gevoel in mijn lichaam en ben weer alleen.

Naam en adres bij de redactie bekend

Synchroniciteit?

Op een middelmatige zaterdagavond droom ik plots-
klaps over een middelbare schoolvriend, waar ik al vijf-
tien jaar geen contact meer mee heb gehad. 
Ik weet nog dat ik wakker werd uit mijn droom en me ver-
baasde over deze vriend gedroomd te hebben. Hij woont 
al jaren in het buitenland en ik hoor nooit iets over hem 
of van hem. Geen aanleiding om over hem te dromen 
dus, en dat gebeurt dan dus ook nooit. Daarom bleef 
deze droom me des te meer bij. Ik herinner me dat ik me 
glimlachend afvroeg “goh, waar kom jij in mijn droom nu 
ineens zo spontaan vandaan?”
Na het weekend open ik op maandagochtend mijn 
mailbox. En tussen de welbekende waslijst aan nieuwe 
mails, prijkt ineens een mail van die middelbare school-
vriend. Wat blijkt: op zaterdagavond, precies op het 
tijdstip van mijn droom, besloot hij contact met me te 
zoeken. Na een wederzijdse radiostilte van vijftien jaar.

Naam en adres bij de redactie bekend
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Effecten van cannabis en paddo’s   in parapsychologische experimenten

Paranormale ervaringen worden traditioneel in verband ge-

bracht met veranderde toestanden van bewustzijn. Dit artikel 

is een verslag van een wetenschappelijk onderzoek naar mo-

gelijke paranormale effecten van de bewustzijnstoestanden 

die worden opgewekt door cannabis en psilocybine.

Dick Bierman

TVP • TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE & BEWUSTZIJNSONDERZOEK • NR 3 • 20124



Samenvatting
In het kader van studentenleeronderzoek werden in 
1996 en 1997 experimenten naar helderziendheid uit-
gevoerd. Hierbij kreeg een deel van de proefpersonen 
van de twee keer dat ze meededen, eenmaal een joint te 
roken voorafgaande aan het eigenlijke experiment. Het 
scoringspercentage in die sessies was hoger dan in de 
controlesessies waar de proefpersonen nuchter waren. 
Interpretatie van dit resultaat is echter moeilijk omdat in 
de controlesessies onder het kansniveau werd gescoord. 
Exploratief werd in het laatste experiment ook eenmalig 
aan 12 proefpersonen een dosis paddo’s (psilocybine) 
toegediend. Hierbij waren dus geen controlesessies. 
In deze paddo-sessies scoorden de proefpersonen 
aanzienlijk boven kansniveau. In een replicatie van dit 
experiment in 1998 werden daarom de proefpersonen 
tweemaal getest. Eenmaal na de inname van psylocybine 
en eenmaal in nuchtere toestand. De resultaten in de 
psilocybine-conditie waren positief voor doelfilmpjes 
met een positieve emotionele lading en negatief voor 
filmpjes met een negatieve emotionele lading. 
 
Inleiding
Aan het eind van de zestiger jaren deelde de bewust-
zijnspsycholoog Charles Tart aan een groot aantal marij-
uana-gebruikers vragenlijsten uit waarin hij hen de hemd 
van het lijf vroeg over hun subjectieve ervaringen als ze 
stoned waren. Dit onderzoek was het eerste in zijn soort 
en deed heel wat stof opwaaien (Tart, 1971). Opmerkelijk 
was dat een groot aantal respondenten helderziende en 
telepathische ervaringen meldde. Maar wat men sub-
jectief ervaart behoeft nog niet altijd overeen te komen 
met de door ons allen ervaren realiteit. Waarmee ik niet 
wil zeggen dat het daarom minder belangrijk is, vaak in 
tegendeel, maar het onttrekt zich daarmee al gauw aan 
de wetenschappelijke methode. En het is het doel van 
de parapsychologie om juist middels deze methode de 
realiteit van paranormale verschijnselen als telepathie 
en helderziendheid aan te tonen en te verklaren. Men 
zou verwachten dat de bevindingen van Tart aanleiding 
zouden vormen om eens wat parapsychologische ex-

perimenten op te zetten waarbij de proefpersonen flink 
stoned waren. Je zou toch wel eens willen weten of al die 
‘subjectieve’ rapportage op ‘objectieve’ verschijnselen 
was gebaseerd. Maar het tegendeel was het geval. Het 
vakgebied van de parapsychologie lag toch al zo zwaar 
onder vuur dat geen parapsycholoog in de Verenigde 
Staten aan deze materie zijn handen wenste te branden. 
En al snel na het verschijnen van de resultaten van Tart 
werd elk onderzoek naar de effecten van cannabispro-
ducten een vreselijk moeilijke zaak aan de overzijde 
van de oceaan. Het is uiteindelijk een Nederlandse 
onderzoeksgroep onder leiding van de arts Kappers 
geweest die als enige ter wereld een onderzoek naar de 
effecten van drugs op paranormale verschijnselen ter 
hand nam. Niet cannabis werd daarin onderzocht maar 
psilocybine. Er werd een hele batterij aan testjes op de 
arme proefpersonen losgelaten. De auteurs schrijven 
zelf dat als er geen pauze werd ingelast, de proeven ‘too 
strenuous’ werden. Zo was er een test om te kijken of de 
proefpersonen de symbolen van een kaart konden raden 
(Zenerkaarttest), er was een test waarbij gekeken werd of 
de proefpersonen iets konden zeggen over de (aan hen 
onbekende) eigenaars van een voorwerp (‘token object’-
test), er was een test waarbij de proefpersoon een 
locatie op afstand moest beschrijven (‘travelling clairvoy-
ance’-test), er was een test waarbij de proefpersoon een 
locatie moest beschrijven waar een doelpersoon zich be-
vond (tegenwoordig ‘remote viewing’ genaamd), er was 
een test waarbij de proefpersoon op een lijst voorwer-
pen, die voorwerpen moest aankruisen die een verder 
niet bij het onderzoek betrokken persoon ergens apart 
had gezet en er was tenslotte een test waarbij de proef-
personen drie willekeurige gebouwen moesten raden die 
de experimentator in gedachten had genomen.
Tegenwoordig zou een parapsycholoog zich wel twee 
keer bedenken voordat hij de proefpersoon zo zou be-
lasten maar zeer waarschijnlijk hadden de onderzoekers 
toen het idee om, nu ze de proefpersoon toch ‘intoxica-
ted’ hadden, vooral alles eruit te halen wat erin zat. Maar 
wie het onderste uit de kan wil krijgt het lid op de neus. 
Hoewel er in het officiële onderzoeksverslag niets over te 
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vinden is, weet ik uit de mond van een van de onderzoe-
kers dat de motivatie van de proefpersonen soms ver te 
zoeken was. Als je tript heb je wel wat anders aan je kop 
dat het raden van kaartjes. De onderzoekers concluderen 
na een jaar hard werken dan ook dat: “Psilocybine does 
not induce ESP…” Na deze negatieve conclusie was het 
voor die mensen die wellicht nog hadden overwogen 
onderzoek te doen naar de relatie tussen psilocybine en 
paranormale ‘prestaties’ eigenlijk niet meer zinnig dit 
voornemen in daden om te zetten. Totdat in 1997 een 
aantal psychologiestudenten, mede wellicht onder de 
invloed van hype rond de paddo’s, het toch maar weer 
eens wilde proberen. 

Beschrijving van het studentenexperiment
Sinds het begin van de jaren zeventig gebruiken pa-
rapsychologische onderzoekers in tegenstelling tot 
kaartraadproefjes bij voorkeur een onderzoeksopzet die 
de proefpersonen vrijheid geeft in hun primaire reac-
ties (zogenaamde ‘free response’-experimenten). Een 
goed voorbeeld van die aanpak vormen de beroemde 
Maimonides droomexperimenten. Bij deze experimenten 
wordt aan de proefpersoon gevraagd om te dromen over 
een plaat, het ‘target’ genoemd, die op een andere loca-
tie op willekeurige wijze (random) uit een set platen is 
getrokken. Gedurende de nacht werd deze proefpersoon 
via fysiologische meetapparatuur in de gaten gehouden 
en na elke droomfase wakker gemaakt en gevraagd te 
vertellen wat er in de zojuist beëindigde droom had 
plaatsgevonden. Deze zogenaamde droomrapporten 
werden dan aan onafhankelijke juryleden gegeven die de 
rapporten vergeleken met een aantal platen uit de set. 
Hierdoor was achteraf toch een statistische analyse mo-
gelijk. Hoewel de resultaten van deze experimenten zeer 
positief waren (zie bijv. Child, 1985), is men er slechts 
sporadisch mee doorgegaan omdat de experimenten 

zeer arbeidsintensief waren en daarbij ook een behoor-
lijke belasting voor de proefpersoon vormden. Op basis 
van de droomexperimenten werd een nieuwe methode 
bedacht waarbij proefpersonen middels een bepaalde 
inductieprocedure (de zogenaamde Ganzfeld-procedure) 
in een licht veranderde bewustzijnstoestand worden ge-
bracht. Deze bewustzijnstoestand wordt wel vergeleken 
met de hypnagogische toestand die kan optreden vlak 
voor het inslapen (bijv. Mavromatis, 1987). De proefper-
sonen die in deze toestand waren gebracht werden, net 
als bij het droomonderzoek, geacht indrukken te hebben 
die zouden slaan op een plaat (of filmpje) die op een 
andere locatie random uit een set getrokken was. De 
grote overeenkomst met de droomexperimenten is dat 
de proefpersoon slechts hoeft te melden wat hij of zij 
meemaakt. Een verschil dat zich langzaam ontwikkelde 
was dat bij de Ganzfeld-experimenten steeds met sets 
van 4 platen (en later videoclips) werd gewerkt en dat 
na het experiment aan de proefpersoon werd gevraagd 
uit een duplicaatset het target aan te wijzen. Het gebruik 
van onafhankelijke juryleden werd aldus vermeden. Om 
in de gewenste toestand te geraken, gaan de proefperso-
nen ontspannen in een relaxstoel liggen en krijgen onge-
structureerde sensorische stimulatie. Of in gewone men-
sentaal: ze krijgen een koptelefoon op waarop een witte 
ruis te horen is en er worden halve pingpongballen voor 
de ogen geplakt waarop egaal rood licht wordt gesche-
nen. Belangrijk is dat de ogen open worden gehouden. 
Bij sommige proefpersonen volgen dan spontaan lichte 
vormen van hallucinaties. Deze min of meer gestandaar-
diseerde procedure was voortgekomen uit een intensief 
debat met sceptici. De resultaten die met deze procedure 
werden behaald waren weliswaar wat zwakker dan met 
de droomprocedure maar toch noch aanzienlijk. Het sco-
ringspercentage van proefpersonen over grote aantallen 
sessies behaald in enkele tientallen onderzoekscentra 
ligt rond de 32%, terwijl het duidelijk moge zijn dat als 
de proefpersoon zomaar een willekeurige plaats kiest 
aan het einde van het experiment als hem de 4 moge-
lijkheden worden getoond, dat het scoringspercentage 
dan 25% zou moeten zijn (zie Bem & Honorton, 1994). In 
het onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam werd 
gewerkt volgens de standaard alhoewel in de experimen-
ten wel de beoordelingsprocedure werd gemanipuleerd. 
Zo werden de uitspraken van de proefpersoon op tape 
gezet en ook ter beoordeling aan onafhankelijke jury-
leden aangeboden. Daarnaast werd voorafgaande aan 
een aantal sessies aan de proefpersonen gevraagd om 
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een joint te roken. De deelnemers waren allen ervaren 
gebruikers en bovendien bevriend met de experimenta-
tor. In plaats van een gestandaardiseerde dosis cannabis 
aan te bieden, werd gekozen voor de instructie om niet 
meer te nemen dan wat men normaal als een aangena-
me dosis ervaart. Voorafgaande aan weer andere sessies 
werd aan ervaren paddo-gebruikers gevraagd een lichte 
dosis paddo’s (Mexicaanse) te nuttigen. Bij deze sessies 
werd overigens nog een nieuwigheidje geïntroduceerd. 
In plaats van een enkele proefpersoon waren er steeds 
twee tegelijk die zich dus in twee relaxstoelen bevon-
den, ieder met zijn eigen koptelefoon met witte ruis en 
zijn eigen pingpongballen op de ogen. Door die witte 
ruis kon de ene proefpersoon de ander niet horen en 
was het dus mogelijk dat ze tegelijk hun indrukken rap-
porteerden. De introductie van deze duo-proefpersonen 
was niet alleen uit efficiëntie-overwegingen maar paste 
vooral in een serie maatregelen die waren genomen om 
nadelige effecten voor de proefpersonen te voorkomen. 
Daarenboven was bij elk experiment een extra experi-
mentator die direct contact kon leggen met een psychi-
atrische kliniek in een nabijgelegen ziekenhuis. Het ex-
periment werd mede vanwege deze maatregelen in orde 
bevonden door de ethische commissie van de faculteit. 
Je kunt je afvragen waarom je naast de Ganzfeld-
procedure, die toch al een lichte verandering in de be-
wustzijnstoestand beoogt teweeg te brengen, nog eens 
extra drugs toedient. Is dat niet dubbelop? De reden dat 

we in 1996 besloten om de proefpersonen een joint te 
laten roken zat hem in het volgende. Tijdens de experi-
menten kwam het niet zelden voor dat de proefpersonen 
een soort verhaaltjes construeerden. Ze hadden, laten 
we zeggen, in het begin een bepaalde indruk gehad en 
gingen vervolgens die indruk uitwerken of ermee asso-
ciëren. Het gebruik van een joint doorbreekt die spiraal 
omdat het kortetermijngeheugen wordt aangetast en de 
proefpersoon als vanzelf op nieuwe indrukken overgaat. 
Voor de paddo-toediening was niet een dergelijk proce-
dureel-inhoudelijk argument. Hier was meer de drijfveer 
dat nu door de traditionele gebruikers, met name in 
andere culturen, verschijnselen worden gemeld die sterk 
aan paranormale verschijnselen doen denken en wellicht 
hebben deze paddo’s dus een stimulerende werking op 
verschijnselen als telepathie en helderziendheid. 

De resultaten van de joint-sessies
Veertig proefpersonen, allen vrienden van de experimen-
tatoren deden tweemaal mee. De helft kreeg de eerste 
keer een joint voorafgaande aan de sessie te roken de 
andere helft de tweede keer. Dit om verwarring van een 
joint-effect met een mogelijk volgorde-effect te voorko-
men. In de helft van de gevallen moest de proefpersoon 
zelf aan het einde van de sessie uit 4 mogelijke video-
clips, de doelclip kiezen. In de ander helft werd deze 
keuze overgelaten aan een onafhankelijke jury die de 
tapes met daarop de indrukken van de proefpersoon ter 
beschikking kreeg. Voor beiden gold dat er een kans van 
25% was bij toeval die clip te kiezen die ook werkelijk 
tijdens de sessie ergens anders was afgespeeld. De ge-
combineerde resultaten zijn weergegeven in Figuur 1. 
Hoewel hier een verschil in scoringspercentage is ten 
faveure van die conditie waarin de proefpersonen stoned 
waren, mogen we niet de conclusie trekken dat het nut-
tigen van een joint dus aanleiding is voor een grotere 
paranormale ‘prestatie’. In de eerste plaats wordt het 
verschil vooral veroorzaakt door de conditie waarin 
de proefpersoon nuchter was. Daar gebeurt iets heel 
merkwaardigs. Er wordt zelfs minder vaak de correcte 
targetclip gekozen dan volgens toeval te verwachten is. 
Nu is dat niet iets wat nieuw is in parapsychologisch 
onderzoek. Het verschijnsel heeft zelfs een naam, ‘psi-
missing’. Dus als er al iets paranormaals is dan is dat 
vooral in de controleconditie. Een nadere analyse van de 
resultaten laat bovendien zien dat de positieve effecten 
in de stoned-conditie vooral komen uit de beoordelin-
gen door onafhankelijke juryleden en alleen als die zelf 
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geblowd hadden (scoringspercentage was voor die jury-
leden 50%). Indien alleen wordt gekeken naar de uitein-
delijke keuzes van de proefpersoon zelf, dan is de score 
in de stoned-conditie precies 25%. 

Resultaten van de paddo-sessies (1997)
Zoals reeds eerder vermeld, was er in de paddo-conditie 
geen sprake van een dubbele meting, een keer met 
en een keer zonder (of in het statistisch jargon: er was 
geen ‘within-subjects design’). Nee de 12 proefpersonen 
kwamen maar éénmaal en we kunnen dus geen direct 
vergelijkbare resultaten voor dezelfde proefpersonen 
in nuchtere conditie presenteren. In de paddo-conditie 
werd wel aanzienlijk beter gepresteerd dan in de voor-
gaande Ganzfeld-experimenten.
Mogen we daaruit de conclusie trekken dat het gebruik 
van paddo’s leidt tot grotere paranormale ‘prestaties’? 
Helaas kan dat niet zonder meer. In de eerste plaats 
geeft een formele statistische evaluatie geen significant 
verschil tussen het paddo-sessies-scoringspercentage 
van maar liefst 58% en het scoringspercentage van 33% 
in alle overige non-drugs-sessies (Chi2 = 3.24, df = 1, 
Fisher’s exact p = 0.11). Dit komt door het kleine aantal 
paddo-sessies. Maar afgezien van deze formele analyse 
kan er met recht bezwaar gemaakt worden tegen de 
onderliggende aanname dat de proefpersoonpopulaties 
voor beide soorten sessies vergelijkbaar zouden zijn. 
Voor de paddo-sessies werden nu eenmaal alleen er-

varen paddo-gebruikers geselecteerd en dat is bepaald 
geen doorsnee groep. 

Nogmaals een paddo-experiment (1998)
Aan het tweede paddo-experiment deden twintig proef-
personen mee, allen ervaren paddo-gebruikers. Er 
waren nu twee sessies, eenmaal met en eenmaal zon-
der paddo’s. De resultaten waren op het eerste gezicht 
teleurstellend want in de paddo-conditie scoorden de 
proefpersonen precies wat je volgens kans mag verwach-
ten: ze kozen in 1 op de 4 gevallen de juiste clip. In de 
nuchtere conditie waren de over-all resultaten nog be-
roerder. Maar het verschil tussen de condities had geen 
statistische betekenis. 
In het experiment werden twee soorten clips gebruikt. 
Namelijk emotioneel positieve clips, en emotioneel ne-
gatieve, clips. Een voorbeeld van een negatieve clip was 
een korte episode uit een vliegtuigongeluk. Positieve 
clips waren overwegend natuurclips. Als we de resulta-
ten van de positieve clips op zich bekijken, blijkt er een 
zeer groot verschil tussen de paddo-conditie met een 
scoringspercentage van bijna 45% en de nuchtere con-
ditie met een scoringspercentage van slechts 7%. Voor 
de negatieve clips lag dit precies andersom. Dit is een 
fascinerend resultaat maar zou toegeschreven kunnen 
worden aan de door de drugs wellicht veranderde voor-
keur bij het kiezen. 
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De eerste WEBINAR, verzorgd door de befaamde para-
psycholoog Dean Radin, is – onder voorbehoud – ge-
pland op 15 december om 19.00 u. en heeft als titel: 
Men who stare at photons.

Radin zal in zijn presentatie de intrigerende recente ex-
perimenten bespreken waarbij proefpersonen (waaron-
der mensen met jarenlange meditatie-ervaring) proberen 
om mentaal een gevoelige natuurkundige opstelling te 
beïnvloeden (en met ‘mentaal’ bedoelen we dat er voor 
die invloed geen normaal-wetenschappelijke verklaring 
is). In deze natuurkundige opstelling gaan fotonen (licht-
deeltjes) door twee smalle spleten waarna ze normaliter, 
als ze ongestoord door deze spleten gaan, een kwan-
tummechanisch interferentiepatroon vormen (zoals een 
gegooide steen rimpels in een vijver veroorzaakt). De on-
verklaarde mentale invloed bestaat dan uit het meetbaar 
verstoren van dat patroon.

Tijdens de lezing zal een aantal natuurkundige experts 
Radin live vragen stellen. 

U kunt als lezer van het tijdschrift TvP&BO gratis bij die 
(Engelstalige) webpresentatie zijn! U dient dan over een 
redelijke internet-verbinding te beschikken maar er is 
geen speciale software vereist. Het enige wat u moet 
doen is uzelf registreren zodat wij u de code kunnen toe-
sturen waarmee u toegang krijgt.
Niet-SPR-leden kunnen het geheel volgen tegen een nog 
nader te bepalen vergoeding. Let op: het aantal mensen 
dat tegelijk aan deze experimentele presentatie kan 
meedoen is maximaal 100. Dus schrijft u snel in op de 
webpagina: webinars.dutchspr.org

Het ligt in de bedoeling om vanuit de SPR elk jaar een 
aantal van dit soort actuele presentaties te organiseren.

Conclusies
We moeten benadrukken dat een enkel experiment, 
vooral met een beperkt aantal proefpersonen, nooit aan-
leiding kan zijn voor sterke conclusies. Daarom is enige 
voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van de vol-
gende bevindingen.
a) Paranormale prestaties lijken afhankelijk te zijn van 

de drugs-geïnduceerde bewustzijnstoestand van de 
proefpersoon dan wel jurylid.

b) Proefpersonen presteren na cannabis-inname beter 
dan na geen inname, maar dit effect wordt vooral ver-
oorzaakt door de beneden-kans-score in de nuchtere 
conditie. Het zou kunnen dat hier sprake is van een 
zogenaamd experimentator-verwachtingseffect.

c) Psilocybine lijkt wel een intrinsiek positief effect te 
hebben, maar alleen als het materiaal dat geraden 
moet worden een positieve emotionele lading heeft. 

Er zijn twee aspecten die zich aan een kwantitatieve 
analyse onttrekken die we op dit punt toch nog willen 
vermelden. In de eerste plaats was er een opvallende 
verschil tussen de scores die onafhankelijke juryleden 
kregen in de twee opeenvolgende jaren dat we de experi-
menten deden. Bij navraag bleek dat de juryleden in het 
eerste jaar op eigen initiatief ook blowden als de proef-
persoon dat ook deed. Omdat deze spontane manipu-
latie het onmogelijk maakte om te weten of een positief 
effect nu kwam omdat de jury stoned was of omdat de 
proefpersoon stoned was, werd aan de jury in 1997 drin-
gend gevraagd om niet te blowen. Daarmee verdween 
ook het hoge scoringspercentage van de jury. Zou het 
effect van stoned-zijn vooral in de beoordelingsfase van 
het experiment optreden? Een tweede waarneming wijst 
ook in die richting. Bij de paddo-sessies in het eerste 
paddo-experiment die op zich tot hoge scoringspercen-
tages leidden, bleken geen opvallende overeenkomsten 
tussen wat de proefpersonen allemaal meemaakten en 
de doelclip. Waarom kozen die proefpersonen die doel-
clip dan toch? Twee proefpersonen meldden ongevraagd 
dat ze bij het bekijken van de 4 mogelijke clipjes het in 
‘hun buik’ voelden wat de juiste clip was. Dat ging ge-
paard met een groot gevoel van zekerheid. 
Beide kwalitatieve waarnemingen lijken een aanwijzing 
te zijn dat de drugs mogelijk vooral een effect hebben 
tijdens de jurering. n

Literatuur
Zie: www.dutchspr.org/tvpbo/Literatuur_2012_3.htm

De SPR organiseert psi-WEBINAR’s

Men who stare at photons…

NIEUWS

9TVP • TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE & BEWUSTZIJNSONDERZOEK • NR 3 • 2012



Ayahuasca is een entheogeen (‘de transcendente dimen-

sie in jezelf opwekkend’) psychoactief middel dat een 

steeds grotere bekendheid krijgt in westerse landen en 

ook in Nederland. Een van de mensen van het eerste 

uur die de belangrijke positieve aspecten ervan inzag en 

informatievoorziening verzorgde op dit gebied, is Arno 

Adelaars. Volgens Adelaars is ayahuasca een geneesmid-

del in de ruimste zin van het woord, dat meer aandacht 

verdient, zeker ook van onderzoekers…

Met sjamaan, onderzoeker en 

publicist Arno Adelaars

Door Hans Gerding

Wat is eigenlijk ayahuasca?

Het is een woord uit de Quechua-taal, een taal die in 
de Andesregio van Zuid-Amerika wordt gesproken. Van 
oudsher is het een taal die uit verschillende dialecten 
bestaat, en een groot gebied bestrijkt. Van het zuiden 
van Colombia via Ecuador en Peru tot aan Chili, Bolivia 
en Argentinië.
‘Ayahuasca’ betekent in het Quechua ‘Liaan van de 
Ziel’, of ‘Liaan van de Dood’. Ayahuasca is ook de naam 
voor de drank die van een specifieke liaan is gemaakt. 
Meestal zijn er nog andere planten bijgevoegd. De basis-
ayahuasca bestaat uit de liaan Banisteriopsis caapi, 
met daaraan toegevoegd de bladeren van de Psychotria 
virides, of de bladeren van de Diplopterys cabrerana. 
Het hangt van de regio af welke van de twee bladeren 
wordt toegvoegd. In het hoger gelegen deel van de 
Amazone (Colombia, Ecuador, delen van Peru) is het de 
Diplopterys cabrerana. In het lager gelegen deel van de 
Amazone (Peru en Brazilië) is het de Psychotria virides.
De werkzame stof in de liaan is een stof die het 
monoamino-oxidase-enzym remt, een zogenoemde 
MAO-remmer. De bladeren bevatten dimethyltryptamine 
(DMT). DMT werkt niet als het via de mond wordt inge-
nomen omdat het dan afgebroken wordt door het MAO-
enzym in de maag. De combinatie MAO-remmer en DMT 
is dan ook zinvol. Tegelijkertijd is het effect meer dan 
alleen maar dat van de DMT, wat een krachtig psychede-
licum is. De MAO-remmende liaan heeft ook een eigen 
psychoactief effect.

Arno Adelaars

INTERVIEW
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Wat is oorspronkelijk de functie van ayahuasca in de sa-
menlevingen waar het gebruikt wordt?

Als medicijn in de ruimste zin van het woord. 
Medicijnmannen uit de Amazone gebruikten dit medicijn 
om naar de ‘andere wereld’ te gaan en daar informatie te 
verkrijgen over de oorzaak van ziektes, de bewegingen 
van prooidieren in de jungle, de plannen van de vijan-
den, enzovoorts. Daarnaast had het gezamenlijk drinken 
van ayahuasca ook een belangrijke sociale functie.

Wat is in jouw ogen de betekenis van ayahuasca tegen-
woordig, in de westerse samenleving?

De drank zorgt voor een connectie met de aarde. Het is 
een reis diep naar binnen, en één van de dingen die dui-
delijk wordt is dat je een kind van Moeder Aarde bent, 
dat het onmogelijk is los van deze aarde te staan. De 
Zwitserse scheikundige Albert Hofmann, de ontdekker 
van LSD en van de werkzame stoffen in de paddo’s en 
naar mijn idee één van de grote en meest invloedrijke 
geesten van de twintigste eeuw, sprak vaak over de 
blauwe planeet. Volgens Hofmann waren de ruimterei-
zen van astronauten vooral belangrijk door het volledig 
nieuwe panorama dat het bood. Een blauw bolletje in 
het oneindige heelal, onze aarde. Daar wonen we, daar 
komen we vandaan, en we kunnen niet weg. Dat bolletje 
is ons thuis.
Het besef een kind van Moeder Aarde te zijn, is wat aya-
huasca zo bijzonder maakt. Ook al zijn er mensen die in 
een urbane omgeving zijn opgegroeid, mensen die bij 
wijze van spreken hebben moeten leren dat melk van 
een koe komt en niet uit een pak, ook bij die mensen 
komt die diepe verbondenheid met de aarde naar boven. 
In de oorspronkelijke Amazoneculturen, waar de drank 
vandaan komt, wordt ayahuasca gezien als de connec-
tie met de bron van het leven. Die bron ligt overigens 
niet op aarde, maar komt van de sterren. Volgens een 
oorsprongsmythe uit het Colombiaanse deel van de 
Amazone kwamen de allereerste voorouders op de rug 
van een mythische Anaconda vanaf de sterren naar de 
aarde. De plek waar ze landden was ook bekend, ergens 
midden in een waterval van de Pira-paranárivier in de 
Vaupés, een provincie in het zuidoosten van Colombia. 
De anaconda en de ayahuasca-liaan zijn in de bele-
ving van Amazone-indianen identiek. Door de drank te 
drinken is het mogelijk de reis terug naar de sterren te 

maken, naar de bron van het leven. Het vermogen over 
de grens van leven en dood te gaan, de voorouders te 
ontmoeten, in aanraking te komen met de bron van het 
leven, dát is de reden dat de liaan ‘ayahuasca’ wordt ge-
noemd: ‘Liaan van de Ziel’, ‘Liaan van de dood’.
Deze twee bovengenoemde ervaringen, de connectie met 
de aarde, en de connectie met de bron van het leven, 
zijn wat ayahuasca zo waardevol maakt voor de westerse 
samenleving, waar die beide zaken veronachtzaamd 
worden. n

De drank zorgt voor een connectie met de 

aarde. Het is een reis diep naar binnen, en 

één van de dingen die duidelijk wordt is dat 

je een kind van Moeder Aarde bent…
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Ik ben een neurowetenschapper. Ik probeer te begrijpen hoe onze 

hersenen werken. Maar ik ben met name geïnteresseerd in hoe 

het juist niet werkt als mensen drugs gebruiken. Die belangstelling 

komt voort uit herinneringen aan mijn bestaan als randgroepjon-

gere: ik was er zo eentje. Vanaf de tweede helft van mijn tiener-

jaren tot eind twintig gebruikte ik elke drug die ik in handen kon 

krijgen, en ik raakte ernstig verslaafd aan harddrugs gedurende 

het grootste deel van die tijd. Nu probeer ik mijn ervaringen uit 

die tijd te begrijpen door te onderzoeken hoe verschillende drugs 

de hersenfuncties veranderen, en hoe dat soort veranderingen zo’n 

gruwelijke aantrekkelijkskracht kunnen krijgen. Het soort drugs 

waar we ons toe aangetrokken voelen, zegt veel over hoe we in el-

kaar zitten; en toch blijven de effecten van drugs mysterieus, bijna 

onkenbaar, totdat we onze blik richten op de hersenen en op de 

chemische reacties die daar plaatsvinden…

Marc Lewis

Vertaling Eva Lobach

Mijn drugsavonturen begonnen in de late jaren zestig, 
toen de wereld wijd open leek te liggen, op het punt 
om haar wonderen aan ons te openbaren. Ik was net 
aangekomen in Berkeley (Californië), en samen met de 
nieuwe vrienden die ik daar vond, werd ik betoverd door 
de geestverruimende mogelijkheden van LSD. Maar de 
wereld is sindsdien niet meer hetzelfde, en de drugs die 
we nu nemen, met inbegrip van SSRI’s en ecstasy, bren-
gen onze hersenen in een heel andere toestand, meer in 
de richting van gezapigheid, dan in de richting van be-
vrijding. Het ironische is dat beide richtingen beginnen 
met hetzelfde bijzondere molecuul, de neurotransmitter 
serotonine.
LSD (‘lysergic acid diethylamide’ of lysergeenzuurdi-
ethylamide) doet zijn werk in de hersenen door de sero-
tonine-receptoren te blokkeren. Serotonine-receptoren 
zijn de poorten waardoor serotonine in onze neuronen 
terechtkomt. Het gevolg van die blokkade is dat de 
serotonine-moleculen afkomstig van onze hersenstam 

Elke generatie krijgt de drugs die ze verdient
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nergens heen kunnen en werkloos rondhangen. De func-
tie van serotonine is om het vuren van neuronen te ver-
minderen wanneer die teveel gaan vuren door een teveel 
aan binnenkomende prikkels. Serotonine brengt rust 
in het verkeer tussen synapsen, tempert de extremen, 
reguleert de hersenen. Serotonine filtert alle ongewenste 
ruis weg, en een normaal brein vertrouwt daarop. Dus 
als LSD de serotonine blokkeert, dan kan alle informa-
tie ongehinderd door de hersenen stromen. Het opent 
de sluisdeuren, wat Huxley de Doors of Perception [De 
Deuren der Waarneming] noemde, en dat was ook pre-
cies mijn ervaring toen ik de eerste keer LSD nam.
Mijn eerste LSD-trip was zowel wonderbaarlijk als be-
angstigend. Ik was in het huis van een vriend, tussen 
een zootje ongeregeld van hippiefiguren, en ik slikte een 
klein paars pilletje tijdens een langdurig monopolyspel. 
Na ongeveer 45 minuten begon de kamer uit elkaar te 
vallen. Ik moest ophouden met spelen; ik kon de stip-
pen op de dobbelsteen niet meer interpreteren. De 
dobbelsteen, de muren, de kwetterende stemmen, het 
gezichtshaar van mijn kameraden, elk ‘Gestalt’ verloor 
zijn samenhang, en de details bewogen, veranderden, 
kringelden, en herschikten zich in patronen van geome-
trische schoonheid of van buitenproportionele lelijkheid. 
Mijn zintuigen en mijn gedachten verloren de controle, 
en de wereld kwam meedogenloos binnendenderen.
LSD was ontwikkeld door Albert Hofmann in de dertiger 
jaren van de vorige eeuw, maar de psychedelische eigen-
schappen van LSD kwamen pas aan het licht toen hij de 
stof op zichzelf uitprobeerde, in 1943, en hij dacht dat 
hij gek werd. Enkele tientallen jaren hierna probeerden 
psychiatrisch onderzoekers met behulp van LSD diverse 
aandoeningen te behandelen, variërend van schizofrenie 
tot alcoholisme. De CIA en de Amerikaanse defensie 
verschenen in de jaren vijftig en zestig op het toneel; zij 
hoopten potentiële informanten met LSD te kunnen ma-
nipuleren, of vijandelijke troepen in massale verwarring 
te brengen. Maar de effecten van LSD bleven ongrijpbaar 
en onvoorspelbaar. In overheidskringen heerste de 
opvatting dat het voordeel niet tegen de problemen op-
woog. LSD vond echter zijn ware roeping als het symbool 
van een generatie die in het teken stond van verande-
ring. Mijn vrienden en ik bewierookten LSD als de sleutel 
die de menselijke waarneming kon ontsluiten, en die de 
menselijke mogelijkheden opnieuw in kaart kon bren-
gen. Dus tenminste éénmaal per week gebruikte ik acid, 

en nam waar hoe de structuur van de stoep zich ontbond 
in regenboogscherven, ik staarde naar het bladerdak van 
woudreuzen, dat zich ontplooide in geometrische krab-
bels, of ik wierp mij in mijn eigen gedachtenstroom, ter-
wijl deze voortdurend toenam in diepgang. Ik wilde mijn 
zintuigen opengooien, mijn geestelijk harnas afwerpen, 
en de werkelijkheid toelaten. Dit hield ik een aantal jaar 
vol, totdat LSD op het laatst routine werd, en ik me aan-
getrokken begon te voelen tot duistere avonturen met 
meer verslavende drugs, waaronder heroïne.
Niettemin was LSD het helemaal in die paar jaar tussen 
1968 en 1972, voor een cultuur die het gemunt had op 
het ontsluiten van nieuw terrein. “The times they are a 
changin’”, zong Dylan, en de wereld leek zwanger van 
mogelijkheden. Zoals mijn vrienden en ik het zagen, 
verschaften drugs als LSD, mescaline en psilocybine, 
allemaal stoffen die serotonine blokkeerden, toegang 
tot die wereld van mogelijkheden. Opzij, serotonine, 
veiligheid is uit. Oneindigheid is in. Dus slikten we onze 
pillen en zwierven langs de einders van onze innerlijk. 
In ieder geval totdat de drug zijn charme verloor en onze 
serotonine-moleculen weer in het gareel vielen.
De laatste tien jaar is serotonine opnieuw het doelwit 
van een maatschappij-brede chemische invasie, maar de 
nieuwe drugs beïnvloeden de menselijke ervaring in de 
omgekeerde richting. SSRI’s (‘selective serotonin reup-
take inhibitors’: selectieve serotonine-heropnamerem-
mer), zoals paroxetine (seroxat) en fluoxetine (prozac), 
vinden toepassing bij het behandelen van depressie, 
angst, posttraumatische stressstoornis, obsessieve ge-
dragsstoornissen, en bij vage onlustgevoelens. In plaats 
van serotonine te verbannen, verstoren deze drugs het 
proces van heropname, zodat de serotonine zich bij de 
synapsen opstapelt. Het resultaat: een extra dikke deken 

…Mijn vrienden en ik bewierookten LSD als 

de sleutel die de menselijke waarneming 

kon ontsluiten, en die de menselijke moge-

lijkheden opnieuw in kaart kon brengen…
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Waar in het buitenland, en met name door J.B. Rhine en 
zijn vrouw in de VS, slechts keer op keer werd gepoogd 
om de sceptici te overtuigen dat telepathie echt bestond, 
was Heymans op zoek naar de onderliggende processen. 
Zo moest de arme student ook af en toe broom innemen. 
Of het hielp werd uit de verslaggeving niet echt duide-
lijk, wel dachten de onderzoekers (ten onrechte naar 
uit latere analyses bleek) dat Van Dam op een gegeven 
moment zijn vermogens had verloren. En ze concludeer-
den in 1923, vooral op basis van de metingen van Van 
Dams huidgeleiding, maar wie weet ook op basis van de 
alcoholprestaties, dat: “den passieven toestand van de 
telepaath leidt tot betere prestaties…”
Zo’n veertig jaar later werd het nog eens geprobeerd. Nu 
niet met alcohol maar met psilocybine (van Asperen de 
Boer SR, Barkema PR, Kappers J. (1966). Is it possible to 
induce ESP with psilocybine? An exploratory investiga-
tion. Int J Neuropsychiatry. 1966 Oct; 2(5): pp. 447-73.). 
De onderzoekers bleken niet echt voorbereid op de effec-
ten van dit soort drugs. De proefpersonen hadden nooit 
gebruikt, de experimenten vonden plaats in een klini-
sche laboratoriumomgeving. En het veel te grote aantal 
saaie testjes waren van het type ‘kaartraden’. Veel proef-
personen vonden zo’n half uurtje na de inname van de 
psilocybine dat wat ze meemaakten, de perceptuele en 
emotionele veranderingen in hun bewustzijnstoestand, 

COLUMN
Dick Bierman

Toen de grondlegger van de Nederlandse parapsycholo-

gie, prof. Heymans, in de dertiger jaren experimenteel 

onderzoek naar de paranormale vermogens van de wis-

kundestudent Van Dam uitvoerde, was hij niet alleen ge-

interesseerd in de vraag of paranormale effecten konden 

worden vastgesteld maar ook in systematische verande-

ringen die zouden kunnen optreden na de inname van 

alcohol. Ja die Heymans was zijn tijd ver vooruit!
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van serotonine, die verstoringen door angst en zorgen 
buitensluit, en zorgt voor een veilige innerlijke wereld. In 
plaats van ‘turn on, tune in, and drop out’ is het motto 
‘turn off, tune out, and drop in’, in een solipsistische vei-
ligheidszone, beschermd tegen teveel werkelijkheid.
In tegenstelling tot de psychiatrisch onderzoekers uit 
de jaren vijftig en zestig, zijn de huidige psychofarma-
cologen ingenomen met hun vooruitgang. Om de paar 
jaar krijgen miljoenen behoeftige patiënten nieuwe en 
mogelijk zelfs verbeterde SSRI’s in de handen gedrukt. 
(In 2007 waren antidepressiva de meest voorgeschreven 
medicijnen, volgens het Amerikaanse Center for Disease 
Control). Wat vertellen deze nieuwe moleculen ons over 
onze cultuur, over hoe we de wereld ervaren? Kennelijk 
is dit niet een tijd van uitbundige ontdekkingsreizen, 
maar een tijd van ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek 
genoeg’. De wereld is schijnbaar te verontrustend om op 
avontuur uit te gaan, te gevaarlijk om de voordeur achter 
je te laten. In plaats van de wereld met al haar onzeker-
heden binnen te laten, proberen we haar juist buiten 
te houden. En een barricade van serotonine maakt dat 
mogelijk.
Zelfs bij de plezierdrugs van de jeugd van tegenwoordig 
wordt serotonine gebruikt om een comfortabel gevoel op 
te roepen in plaats van een gevoel van vrijheid. Ecstasy 
(MDMA) verhoogt de serotonine bij de synapsen, als 
een opgevoerd anti-depressivum, en creëert zo een 
knus wereldje. En hoewel nog steeds de meerderheid 
van de mensen geen serotonerge drugs neemt, of ze nu 
afkomstig zijn van de dokter of van de dealer, het is geen 
toeval dat zij die dat wel doen, in hun keuzes een cultuur 
weerspiegelen die heel anders is dan de optimistische 
visie uit de jaren zestig: het leven is gevaarlijk, bescherm 
jezelf, of zorg tenminste dat je je prettig voelt.
De drugs die we nemen en de drugs die we ontwikkelen 
laten zien wat de hunkeringen zijn van de tijd waar we 
in leven. LSD ontstond uit onze hunkering naar vrij-
heid. SSRI’s laten onze behoefte aan veiligheid zien. 
Moleculaire ingrepen geven ons nooit helemaal waar we 
naar hunkeren, maar ze geven wel inzicht in hoe het met 
ons gesteld is, nu of in het verleden. n

•	 blog.chinakrysdarrington.com/?p=9604
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Dronken, stoned, high en het paranormale…

veel interessanter dan zo’n stom kaartraadtestje. Nog 
afgezien van de proefpersonen die een ‘bad trip’ hadden 
in de neonverlichte laboratoriumomgeving. Geen wonder 
dat het hele experiment een mislukking werd. 
In de negentiger jaren waren er minder saaie testjes 
zoals het Ganzfeld-experiment. En ondertussen was het 
wel duidelijk geworden dat je alleen met proefpersonen 
moest werken die enige ervaring hadden met de bewust-
zijnstoestand die de onderzoeker probeerde te manipu-
leren. Met name het effect van de omgeving op de trip 
was wat beter bekend. Met die kennis in het achterhoofd 
werd onderzocht of proefpersonen beter een videoclip 
konden raden als ze (in een vriendelijke omgeving) trip-
ten dan als ze nuchter waren. In eerste instantie aan de 
UvA (met toestemming van de Ethische Commissie waar-
van de voorzitter, toen tevens decaan van de faculteit, 
aangaf best wel te willen meedoen als proefpersoon!). In 
dat experiment waren er spectaculaire resultaten (48% 
goed geraden tegen 25% kansscore). Maar de proefper-
sonen deden maar één keer mee en wel ‘trippend’. Die 
spectaculaire resultaten konden dus ook samenhangen 
met het type proefpersoon. Dat waren namelijk types die 
regelmatig tripten. Of de ingenomen psilocybine een ef-
fect had kon niet met zekerheid geconcludeerd worden.
In een replicatie-experiment waarbij videoclips geraden 
moesten worden werd daarom aan de proefpersonen 

gevraagd twee keer mee te doen. En wel een keer met 
psilocybine-paddo’s in het lijf en een keer zonder. De 
over-all resultaten over alle condities tezamen genomen 
waren godbetert volledig toevallig. 
Ik was zelf een van de proefpersonen en sprak na afloop 
met een andere proefpersoon (Arno Adelaars, zie voor 
een interview met hem pagina 10-11 in dit TvP&BO). Mijn 
doelclip betrof een uiterst negatieve emotionele clip en 
ik had gefaald bij het ‘raden’. En ook Arno had gefaald. 
En ook Arno had een negatief-emotionele clip als doel-
clip gehad. Ik besloot toen de data apart te analyseren 
afhankelijk van het type clip. Voor de negatieve clips 
waren de resultaten in de paddo-conditie zeer negatief. 
Dat wil zeggen deze clips werden nauwelijks geraden, 
in ieder geval ver onder kansniveau (8% geraden versus 
25% als je gewoon op de gok zou werken). Voor de posi-
tieve clips gold natuurlijk het omgekeerde (45% geraden, 
ver boven kans). Het hele verhaal is nog iets gecompli-
ceerder (zie pagina 4-9 in dit TvP&BO).
De resultaten met vooral psilocybine waren dus echt wel 
intrigrerend en graag hadden we dit onderzoek voortge-
zet. Maar door met name de positie van het CDA werden 
paddo’s in de ban gedaan. Ik vraag me af: waarom in he-
melsnaam paddo’s wel in de ban en het maatschappelijk 
veel schadelijker alcohol niet? Iemand die het weet mag 
het zeggen. Maar goed dat is een andere discussie. n



Op 15 en 16 september j.l. was er een internationaal 

congres over spirituele crisis. De eerste congresdag 

was aan de Universiteit Leiden en de tweede op het 

Internationaal Theosofisch Centrum (ITC) in Naarden. 

De organisatie was in handen van een samenwerkings-

verband tussen het ITC, de Proklos-leerstoel aan de 

Universiteit Leiden en het Parapsychologisch Instituut 

te Utrecht. Deze organisaties komen samen in prof. dr. 

Hans Gerding die de initiatiefnemer was van dit con-

gres en van het oprichten van een website over spiritu-

ele crisis die tijdens het congres werd opengesteld. 

In dit artikel volgt zijn verslag van het congres.

Hans Gerding

Spirituele crisis
—Verslag van een congres

Hoewel een spirituele crisis (nog?) geen officiële diag-
nose is, is spiritualiteit tegenwoordig wel een categorie 
in de definitie van gezondheid die de WHO (World Health 
Organisation) hanteert. De WHO ziet gezondheid als de 
dynamiek van fysiek, mentaal, sociaal en spiritueel wel-
bevinden. Dit houdt in, kan men denken, dat ontregelde 
gezondheid het gevolg kan zijn van crisiservaringen die 
verband houden met spiritualiteit.
Die ervaringen hebben in de geschiedenis van de mens-
heid altijd een belangrijke rol gespeeld in de wijsheids-
tradities, en in creatieve processen in wetenschap, filo-
sofie en kunst. Ervaringen van spirituele crisis zijn ener-
zijds fascinerend, maar anderzijds gevaarlijk. Bovendien 
zijn het niet alleen spirituele leiders, wetenschappers 
en kunstenaars die ermee te maken krijgen. Miljoenen 
mensen die in onze cultuur niet op de voorgrond treden, 
gaan en gingen ook door het proces van een spirituele 
crisis heen. Deze mensen krijgen nogal eens een psychi-
atrisch etiket opgeplakt.
Het congres was bedoeld om aandacht te vragen voor 
spirituele crisis als thema. Dat is belangrijk omdat spi-
ritualiteit steeds meer een rol speelt in het denken over 
en onderzoek naar ziekte en gezondheid. Bovendien 
was het congres een mooie gelegenheid om de nieuwge-
bouwde website voor spirituele crisis te lanceren: www. 
SENNederland.nl. De naam SEN (Spiritual Emergence 
Network) is gekozen omdat er in meerdere landen SEN-
websites bestaan die dezelfde doelstellingen hanteren: 
mensen in een spirituele crisis informatie en hulp bie-
den, het begrip ervan onder hulpverleners te verbreden 
en te verdiepen, het onderzoek ernaar te bevorderen, en 
de bekendheid ervan in de samenleving te vergroten. In 
de naamgeving van de website werd tevens een link ge-
legd met Rumold Mol die in Nederland en Europa, samen 
met onder meer de psycholoog Ank van Gulik en de arts 
Eef Pop jaren lang pionierswerk heeft verricht op het ge-
bied van spirituele crisis, en hiervoor een netwerk heeft 
opgezet. De nieuwe website bouwt voort op hun werk.
Het congres was met zo’n 170 deelnemers goed bezocht. 
Onder de bezoekers waren veel psychologen, psychia-
ters, onderzoekers en studenten: een mooi teken dat 
het onderwerp leeft. Het onderstaande verslag is een 
korte weergave van twee interessante en inspirerende 
congresdagen.
Een van de gastsprekers was prof. dr. David Lukoff. Hij 
is degene die destijds voor DSM-IV (Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders, uitgave IV) het 
handboek dat over de hele wereld gebruikt wordt door 
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psychiaters, een aanvullende paragraaf schreef over 
religieuze en spirituele problemen en die paragraaf ge-
plaatst kreeg. Lukoff sprak ook over DSM-V, de nieuwe 
editie van het honderden pagina’s tellende handboek 
die nu al, voor het verschijnen, een dubieuze bijsmaak 
heeft gekregen omdat bekend is geworden dat de meer-
derheid van de psychiaters en onderzoekers die eraan 
meewerkten, nauwe banden heeft met de farmaceuti-
sche industrie. Ook ging Lukoff in op zijn eigen spirituele 
crisis, waardoor hij de deelnemers een inkijkje gaf in zijn 
eigen proces en motivatie om als onderzoeker en thera-
peut in dit werkveld actief te zijn.
In zijn tweede presentatie de volgende dag, behandelde 
Lukoff verschillende opvattingen over spirituele crisis-
ervaringen zoals die naar voren komen in het werk van 
regulier denkende onderzoekers en in het werk van 
transpersoonlijk denkende onderzoekers. Bijzonder inte-
ressant was zijn vergelijking tussen kunstuitingen die in 
onze cultuur hoog worden aangeslagen en de creatieve 
uitingen van ‘patiënten’. Hij besloot met een korte film 
waarin Sean Blackwell dit duidelijk illustreerde (zie ‘Sean 
Blackwell’ en ‘bipolar’ op YouTube).
Een van de buitenlandse gasten was dr. Liane Hofmann 
van het Institute for Frontier Areas of Psychology and 
Mental Health, uit Freiburg. Zij rapporteerde over haar 
onderzoek onder 895 Duitse psychotherapeuten. Ze 
vond in haar data dat 75% van deze groep zichzelf ziet 
als spiritueel of religieus. Binnen deze groep bleek dat 
men de inschatting maakte dat 22% van de cliënten 
in het kader van hun therapie onderwerpen ter sprake 
brengt die te maken hebben met spiritualiteit of religie. 
En tweederde van de ondervraagde psychotherapeuten 
was van mening dat deze onderwerpen aan bod dienen 
te komen in de opleiding of in postacademisch onder-
wijs. Haar conclusie luidde dan ook dat spiritualiteit en 
religiositeit belangrijke onderwerpen zijn in de training 
van psychotherapeuten.
In haar tweede presentatie ging Hofmann in op kunda-
lini. Dit is het loskomen van energie in de psychofysieke 
eenheid die de mens is, en die aanleiding is tot erva-
ringen die worden beleefd als het betreden van een 
transcendente werkelijkheid. Ook hier werd enerzijds ge-
wezen op de enorme impact die deze ervaringen kunnen 
hebben, en anderzijds op de onbekendheid met deze 
thematiek in de reguliere gezondheidszorg.
Een andere gastspreker was dr. Pim van Lommel, cardi-
oloog en auteur van het boek Eindeloos bewustzijn dat 
in Nederland vele drukken beleefde en inmiddels in het 

Engels vertaald is. Hij besprak de vraag of een bijna-
doodervaring gezien kan worden als een spirituele crisis. 
Beargumenteerd bracht hij naar voren dat deze ervaring 
een onvergetelijke authentieke ervaring is die men niet 
reductionistisch kan afdoen als verbeelding of angst voor 
de dood. De bijna-doodervaring is dikwijls een levens-
veranderende ervaring. Dat betekent echter niet dat men 
de ogen moet sluiten voor de traumatische kanten die er 
ook aan vast zitten. Van Lommel wees op het belang van 
integratie van deze ervaring en op het belang van begrip, 
bij de partner, familieleden, vrienden en collega’s voor 
de problemen waar ervaarders voor komen te staan. 
Behalve op deze praktische aspecten van de bijna-dood-
ervaring ging Van Lommel in op de betekenis ervan voor 
ons denken over het bewustzijn. Ons bewustzijn kan 
zich uitstrekken tot buiten de grenzen van ruimte en tijd. 
Hoewel het begrip bijna-doodervaring (BDE) inmiddels 
redelijk is ingeburgerd, spreken sommigen liever over 
een nabij-de-dood-ervaring.
Op de eerste congresdag waren er na de lunch drie pa-
rallelsessies waarin verschillende thema’s rond spiritu-
ele crises aan de orde kwamen. In ‘Consciousness and 
Soul’ belichtten drie filosofen (dr. Gerard Visser, dr. Rico 

David Lukoff (foto door Igor Corbeau)
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Sneller en dr. Hein van Dongen) de wijsgerige perspec-
tieven op het zielsbegrip, met speciale aandacht voor 
ervaringen van mentale uitzonderingstoestanden.
In ‘Exploring Spiritual Crisis’ kwamen drie therapeut/
onderzoekers aan het woord (Catherine G. Lucas, drs. 
Pieter Loomans, en drs. Rogier Hoenders) die in het 
dagelijks leven te maken hebben met mensen die een 
spirituele crisis doormaken. Zij stelden behandelings-
strategieën aan de orde, onder meer aan de hand van 
casussen. Ook gingen zij in op hun eigen ervaringen op 
dit gebied.
In ‘Expanding Psychology’ bespraken dr. Hein van 
Dongen, prof. dr. André van der Braak en prof. dr. Anna 
Bosman onder meer de beperkingen en veranderingen 
van opvattingen in de psychologie. Deze kunnen belem-
merend werken bij het inschatten van problematiek die 
te maken heeft met de ervaringswereld waar mensen 
mee te maken krijgen als bij hen latente vermogens en 
talenten zich op een extreme wijze manifesteren, met 
inbegrip van de spirituele dimensie. Deze presentaties 
waren een interessante mix van perspectieven op psy-
chopathologie en aanzetten tot nieuwe theorievorming 
op dit gebied.
Weer plenair bijeen op de tweede dag, ging Catherine 
Lucas in haar tweede presentatie in op haar eigen cri-
siservaring en verschillende casussen, en verbond deze 
met vragen die in dialoog met de zaal werden bespro-
ken. Pieter Loomans besprak in zijn tweede presentatie 
onder meer lichaamsgerichte therapie en het verband 
met buitengewone ervaringen.
Een aparte plaats nam Iebele Abel (PhD-onderzoeker aan 
de Universiteit Leiden) in met zijn auditieve kunstwer-
ken. Deze kunstwerken zijn muziekstukken die ontstaan 
door gebruik te maken van een zogeheten Random 
Number Generator. Deze RNG is een apparaat dat per se-

conde een reeks van honderdduizenden nullen en enen 
maakt die in een lukrake volgorde (‘randomness’) staan. 
Nu zijn er in parapsychologisch onderzoek aanwijzingen 
gevonden dat die volgorde niet meer ‘lukraak’ is als er 
menselijke intenties mee verbonden worden. Iebele 
Abel heeft nu een techniek ontwikkeld waarbij er muziek 
klinkt die wordt ‘gestuurd’ door de output van de RNG. 
Aangezien die output als gevoelig voor menselijke in-
tenties kan worden gezien, kan men de muziek die men 
hoort opvatten als medegecreëerd door het luisterende 
publiek. Dus, door te luisteren zit de zaal als het ware de 
muziek waarnaar men luistert, te componeren in het NU 
waarin men luistert.
Het congres werd afgerond met een lezing van prof. dr. 
Hans Gerding, die filosofische counseling besprak als 
een van de mogelijkheden waar mensen in een spirituele 
crisis gebruik van kunnen maken om hun ervaringen te 
duiden. Daarin besprak hij een interessante casus van 
een cliënt die aan angst voor slangen leed en beweerde 
dat hij veel slangen daadwerkelijk ontmoette. Toen tij-
dens een therapeutische sessie er ineens werkelijk een 
slang tevoorschijn kwam, ontstond er een wonderlijk 
probleem dat de therapeut in kwestie voorlegde aan een 
filosofisch counselor. Verschillende interpretaties van 
deze casus werden tegen het licht gehouden.
Tijdens dit congres werd tevens de nieuwgemaakte 
website SENNederland.nl officiëel opengesteld. Op deze 
website is informatie te vinden over spirituele crisis en is 
een begin gemaakt met het aanleggen van een lijst van 
therapeuten die open staan voor spirituele crisis. Het 
is de bedoeling deze internetomgeving in de komende 
jaren uit te bouwen tot een netwerk waarin cliënten, 
therapeuten en onderzoekers elkaar gemakkelijk kunnen 
vinden.
De beide congresdagen, de eerste aan de Universiteit 
van Leiden en de tweede op het Internationaal 
Theosofisch Centrum in Naarden, zijn met heerlijk eten 
en drinken en een zeer goede organisatie heel plezierig 
verlopen. Dat was allemaal niet mogelijk geweest zonder 
het vele werk achter de schermen dat verzet is door de 
mensen van het Parapsychologisch Instituut te Utrecht 
en de mensen van het ITC. n

•	 Dit	verslag	is	geschreven	voor	het	Tijdschrift voor Parapsychologie 

& Bewustzijnsonderzoek, en voor het blad Theosofia.

Iebele Abel (foto door Igor Corbeau)



De SISIPHUS-prijs 
van de Belgische sceptici

“U leest het goed. Bij ons kan u € 1.000.000 winnen 
als u kan bewijzen dat u beschikt over bovennatuurlijke 
krachten. Interesse? Lees eerst even de voorwaarden en 
waag uw kans…” [skepp.be/nl/node/1282]
Daar had ik wel zin in. Hoewel ik dacht dat ‘bewijzen’ 
meer iets voor wiskundigen is, moet je een miljoen niet 
meteen op dit soort wetenschapsfilosofische argumen-
ten afschrijven; ik dook dus maar eens in de voorwaar-
den. Vooral omdat ik bij de doelstelling van SKEPP, de 
vereniging van Belgische sceptici, had gelezen:
“…Vrij van religieuze of politieke opvattingen onderzoekt 
SKEPP (Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudo-
wetenschap en het Paranormale) beweringen en ver-
schijnselen die volgens de huidige stand van de weten-
schap bijzonder onwaarschijnlijk of onmogelijk zijn…” 
Kortom, SKEPP beroept zich op de moderne weten-
schap en aangezien de meeste parapsychologen hun 
onderzoek eveneens proberen naar de maatstaven in te 
richten die in de moderne wetenschap gelden, dacht ik: 
‘daar komt mijn onderzoek dan zeker voor in aanmer-
king’. Eens even lezen wat nu als bewijs wordt gezien.
Maar dat draaide uit op een teleurstelling en eigenlijk 
durf ik te stellen dat de mensen van SKEPP geen idee 
hebben van de gangbare wetenschappelijke methoden. 
Ik kon helaas geen specificatie vinden van wat voor hen 
een ‘bewijs’ inhield. Wel is er een specificatie van de be-
weringen die niet niet in aanmerking komen voor de test:
•	 beweringen	van	religieuze	aard,	over	het	bestaan	van	

god, duivels of engelen, exorcisme;
•	 beweringen	over	het	doen	opgaan	van	de	zon	of	doen	

bewegen van de sterren, over beïnvloeden van het 
weer of klimaat;

•	 handelingen	die	gevaarlijk	kunnen	zijn	voor	de	ge-
zondheid wegens vergiftiging, ademnood, uithonge-
ring, verdrinking, drugs, wapens, gevaarlijke appara-
ten, enz;

•	 handelingen	die	in	overtreding	met	de	wet	zijn;
•	 goocheltrucs;
•	 elke	vorm	van	dierenmishandeling;
•	 genezing	van	ziekten	of	gebreken;
•	 beweringen	die	niet	binnen	de	tijd	van	één	werkdag	

kunnen vastgesteld worden.
Hoewel enkele van de uitgesloten groepen logisch zijn, 
bijvoorbeeld goocheltrucs (!), kan men vraagtekens zet-
ten bij ‘genezing van ziekten’. Immers, dat is toch echt 

wat anders dan ‘dierenmishandeling’ en wordt vaak 
geclaimd, door paranormale genezers bijvoorbeeld (niet 
door mij overigens, vooral ook omdat ik denk dat dub-
belblind gerandomiseerd onderzoek op dit terrein heel 
moeilijk te verwezenlijken is).
Maar wat de deur dicht doet, is de laatste voorwaarde. 
Het moet binnen één dag! Er is in de moderne empiri-
sche wetenschap bijna geen enkel verschijnsel dat zich 
binnen één dag met zo’n grote duidelijkheid laat vast 
stellen dat men kan spreken van een ‘bewijs’. 
Als het aan SKEPP ligt, moeten we twijfelen aan nage-
noeg alle elementaire deeltjes en kun je nog zo vaak clai-
men dat je het Higgs-boson hebt gevonden maar als het 
niet binnen één dag gebeurt dan telt het niet.
Nee, dan was Randi, geen wetenschapper overigens, 
wel iets flexibeler wat betreft zijn 1 miljoen dollar ‘uit-
daging’ naar de parapsychologie. Ik stelde Randi eind 
jaren negentig voor om in een onderzoeksproject met 
een geschatte looptijd van 1 a 2 jaar aan te tonen dat de 
resultaten van zogenaamde presentiment-experimenten 
met een kans van minder dan 1 op 1 miljoen aan toeval 
te wijten zouden kunnen zijn. Hij heeft dat wel serieus 
overwogen want heeft het aan zijn wetenschappelijke 
adviesraad voorgesteld. Helaas was dat het laatste wat 
ik verder van hem hoorde en dat is geen wonder omdat 
later aannemelijk is gemaakt dat die 1 miljoen dollars die 
hij uitloofde helemaal niet bestonden.
De Belgische sceptici hoeven met hun idee over wat we-
tenschap is echt niet bang te zijn dat hun miljoen moet 
worden uitbetaald. Wel dat niemand hen meer serieus 
neemt. n

Dick Bierman

NIEUWS
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“…Ik was eind twintig toen een vriend en ik LSD heb

ben gebruikt. Ik had voordien al heel vaak getript, maar 

dit spul was anders. We merkten dat we alleen via ge

dachten met elkaar communiceerden, zonder te praten. 

Telepathisch. Ik dacht in mijn hoofd: ik lust wel een bier

tje. En hij hoorde me en ging er een halen. Hij dacht: zet 

de muziek eens wat harder, en ik zette de muziek har

der. Zo ging het een tijdje door. Toen ging ik plassen, en 

in de urinestraal zag ik een videofilm van mijn verleden, 

maar dan achterstevoren…”

In zijn nieuwste boek Hallucinaties beschrijft Oliver 
Sacks een groot aantal gevallen en suggereert dat dit 
wellicht het topje van een ijsberg is omdat je wel gek 
moet zijn om dingen te zien, ruiken of voelen als die din-
gen er niet zijn. En dus ben je wel gek om te vertellen dat 
je zoiets hebt meegemaakt!
In ieder geval laat Sacks duidelijk zien dat hallucinaties 
in zeer veel verschillende omstandigheden voorkomen. 
De lijst is lang. Psychoactieve drugs, dat weet iedereen 
eigenlijk wel. Maar ook mensen die beperkt gezichts-
vermogen hebben, bijvoorbeeld door degeneratie op 
oudere leeftijd, kunnen visuele hallucinaties krijgen. 
Hetzelfde geld voor patiënten die een hersenbloeding 
hebben gehad waarbij bijvoorbeeld een deel van het 
visuele veld verloren is gegaan. Meer in het algemeen bij 
sensorische deprivatie. Maar ook vlak voor het in slaap 
vallen. Bij een delirium, bij Parkinson- en narcolepsiepa-
tiënten en voorafgaande aan migraineaanvallen, en niet 
te vergeten bij epilepsie.
Maar Sacks spreekt ook uit persoonlijke ervaring, vooral 

in relatie met zijn jeugdzonden bestaande uit het gebruik 
van drugs. Je mag rustig de conclusie trekken dat Sacks 
wel van een experimentje houdt en ook ‘open minded’ 
is. Niet alleen omdat hij die LSD zelf ook probeerde. 
Maar ook Artane (verwant aan Belladonna), de combi 
van amfetamine, LSD en cannabis. En zelfs morfine en 
dat alles in doses die, naar zijn eigen zeggen, voldoende 
waren om een paard te vellen. 
Zijn ‘open mind’ manifesteert zich ook bij het bespreken 
van de Society for Psychical Research (jawel, de zuster-
vereniging van onze Nederlandse SPR) als een vroege en 
belangrijke bron van kennis omtrent hallucinaties. In een 
onderzoek van de SPR aan het einde van de negentiende 
eeuw werd aan 17.000 mensen gevraagd: ‘Hebt u ooit, 
terwijl u zeker wist dat u volledig wakker was, stellig de 
indruk gekregen dat u een levend wezen dan wel een 
niet-levend voorwerp zag of daardoor aangeraakt werd. 
Of dat u een stem hoorde die voor zover u kon nagaan 
niet door een bestaand wezen werd voortgebracht?’ 
Zeventienhonderd (10%) antwoordden met ‘ja’. En verder 

Hallucinaties 

Auteur: Oliver Sacks 

ISBN: 978 90 234 7142 4 

Uitgever: De Bezige Bij 

Dick Bierman

Oliver Sacks ziet ze vliegen…
—Drugs en hallucinaties vanuit persoonlijk en wetenschappelijk perspectief
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meld Sacks over de SPR: “…Telepathie, helderziendheid, 
communiceren met de doden en het al dan niet bestaan 
van geesten – het werd allemaal al spoedig wetenschap-
pelijk onderzocht…” Zonder de gebruikelijke ‘grappen’ 
die veel wetenschappers maken in verband met dit soort 
onderzoek. 
Interessant is het daarom dat Oliver Sacks, ondanks zijn 
openheid, de ervaringen die door velen worden geduid 
als een ‘bewijs’ van een voortbestaan van het bewustzijn 
na de dood, zoals verschijningen van overledenen aan 
nabestaanden, en ontmoetingen met het licht bij een 
ervaring waarbij het lichaam wordt ‘verlaten’, duidelijk 
interpreteert als hallucinaties. Een voorbeeld:
“…Ik werd halverwege de nacht wakker. Ik voelde me 
niet suf, mijn gedachten waren helder en mijn ogen 
functioneerden normaal. Ik zag iemand op de hoek van 
mijn bed zitten Het was mijn vader, met zijn kakibroek 
en beige polo aan [de vader was al een paar dagen 
geleden overleden]. Ik was lucide genoeg om me af te 
vragen of het een droom kon zijn, maar ik was zeker wak-
ker. Hij was ondoorzichtig, bepaald niet transparant, en 
de straatverlichting die door het raam naar binnen viel, 
scheen niet door hem heen. Zo bleef hij even zitten, en 
toen zei hij – sprak hij hardop of bracht hij alleen een 
gedachte over? – ‘Alles is goed’…”
Sacks behandelt overigens niet de bijna-doodervaring. Ik 
vermoed omdat hij alleen ervaringen wil bespreken die 
gebeuren bij het volle bewustzijn en juist niet tijdens of 
rond het verlies van bewustzijn. Maar in verband met de 

bijna-doodervaring is het opvallend dat de hallucinaties 
in een groot aantal gevallen optreden bij een probleem 
waarbij een deel van de hersenen niet, of verminderd, 
naar behoren functioneren. In zijn algemeenheid, sugge-
reert Sacks, komen die hallucinaties voort uit ongeremde 
activiteit van de lagere hersendelen. Dat zijn delen van 
de hersenen die je niet goed kunt meten met EEG. Een 
vlak EEG wordt door diegenen die claimen dat bewustzijn 
kan voortleven, gezien als het ‘bewijs’ dat de later gerap-
porteerde goddelijke ervaring niets met de hersenen van 
doen heeft. Dat is, als we de ‘verklaring’ voor hallucina-
ties van Oliver Sacks geloven, dus zeer discutabel. 
Een door Sacks niet ‘verklaard’ aspect is dat die hallu-
cinaties, zoals bijvoorbeeld het zien van een overweldi-
gend wit licht, kwalitatief schitterender lijken te zijn dan 
de normale sensorische waarneming. Waarom zijn de 
kleuren briljanter in de context van een minder goed of 
nauwelijks functionerende cortex (het buitenste deel van 
de hersenen)? Sacks spreekt zich er niet over uit zoals in 
zijn algemeenheid het theoretische kader van dit boek 
wat mager is. Sacks suggereert wel enkele keren dat 
godsdiensten zouden kunnen zijn ontstaan uit ervarin-
gen zoals bijvoorbeeld verwoord door Dostojevski:
“…De lucht was vervuld van een groot geluid, en ik pro-
beerde me te bewegen. Ik kreeg het gevoel dat de hemel 
was neergedaald over de aarde en mij had opgeslokt. Ik 
heb echt God aangeraakt. Hij kwam zelf in mij. Ja, God 
bestaat, riep ik, en verder weet ik niets meer. Gezonde 
mensen kunnen zich niet het geluk voorstellen dat wij 
epileptici ervaren in de paar seconden voor een aanval. 
Mohammed zei in de Koran dat hij het paradijs had ge-
zien en het binnen was gegaan. Al die stomme intellectu-
elen weten zeker dat hij een leugenaar en een charlatan 
was. Maar hij loog niet. Hij had tijdens een aanval van 
epilepsie echt het paradijs betreden. Hij leed aan deze 
ziekte, net als ik. Ik weet niet of dit gelukzalige gevoel 
minuten, uren of maanden aanhoudt, maar geloof me, ik 
zou het niet willen ruilen tegen alle andere vreugde die 
het leven te bieden heeft…”
Het is een aantrekkelijke hypothese dat deze mystieke 
hallucinaties ten grondslag liggen aan religies, maar 
zoals eigenlijk in het hele boek blijft het bij dit soort 
suggesties. Na lezing van alle gevallen en alle sugges-
ties blijft bij mij vooral een gevoel van ontzag over voor 
hetgeen onze hersenen vermogen, maar ook het gevoel 
dat er nog heel wat water door de Rijn zal stromen voor-
dat we theorieën hebben die hallucinaties goed kunnen 
verklaren. n

Oliver Sacks
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De Interdisciplinaire Conferentie voor Psychedelica-Onderzoek, welke 

plaatshad op 6 en 7 oktober 2012, was de tweede internationale 

conferentie die werd georganiseerd door de stichting OPEN, een 

Nederlandse non-profit-stichting die het wetenschappelijk onderzoek 

naar psychedelische middelen wil stimuleren. Meer dan 400 genodig-

den kwamen samen in de uitverkochte Mozeskerk om presentaties 

bij te wonen, presentaties vanuit een breed scala van academische 

disciplines over de actuele stand van de kennis over psychedelica, en 

om te discussiëren over de medische, legale en filosofische implicaties 

van nieuwe onderzoeksbevindingen. Een directe consequentie van de 

klassificatie, eind jaren ’60, van psychedelica (zoals LSD, psilocybine, 

mescaline) als ‘illegale drugs’, was de abrupte beëindiging van alle we-

tenschappelijk onderzoek naar deze substanties en het illegaliseren van 

hun therapeutische toepassing, terwijl dat verbod ironisch genoeg nau-

welijks resulteerde in een afname van het wijdverspreide recreationele 

gebruik van deze middelen. Recentelijk is er echter een ware renais-

sance van officieel gesanctioneerd onderzoek naar psychedelica, met 

afgeronde en geplande studies in onder andere de VS, de UK, Israël, 

Spanje, Canada, Zwitserland, Duitsland en Nederland…

Marios Kittenis

Conferentie over psychedelica-onderzoek

Doors of Perception
Zo is er bijvoorbeeld het hedendaags onderzoek vanuit 
de neurofarmacologie en de neuro-imaging waarin de 
acute fysiologische effecten van psychedelica worden 
bestudeerd. Robin Carhart-Harris presenteerde een 
fMRI-onderzoek, uitgevoerd aan het Imperial College 
te Londen, waarin psilocybine werd toegediend aan 
vrijwilligers waarna de kortetermijneffecten ervan op de 
hersenen werden bestudeerd. Gezien de rijke en intense 
subjectieve ervaringen tijdens een psilocybine-trip, 
was het enigszins verrassend dat (in vergelijking met 
controleperiodes) de cerebrale bloedtoevoer (CBF) en 
de BOLD-maat voor het zuurstofgehalte van het bloed 
in verschillende hersenregionen bleken af te nemen. In 
geen enkel hersendeel werd een toename van de CBF- en 
BOLD-maten waargenomen, sterker nog: de mate van 
CBF-afname hing direct samen met de intensiteit van 
de subjectieve ervaringen die door de proefpersonen 
werden gerapporteerd. In een reactie op dit raadselach-
tige gegeven, wezen veel deelnemers op de suggestie 
van Aldous Huxley (in zijn Doors of Perception) dat de 
hersenen mogelijk functioneren als een ‘ventiel’ voor het 
bewustzijn, een perceptueel filter waarvan de werking 
dan door psychedelica zou worden onderdrukt, waardoor 

Vertaling Rens Wezelman



TVP • TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE & BEWUSTZIJNSONDERZOEK • NR 3 • 2012 23

meer informatie in het bewustzijn zou kunnen doordrin-
gen. Weliwaar is dat een hoogst speculatieve interpreta-
tie welke direct ingaat tegen de heersende theoretische 
consensus in de neurowetenschappen, maar juist daar-
om tonen deze bevindingen de waarde van psychedelica 
als instumenten in het laboratoriumonderzoek naar 
bewustzijn. Er werd tijdens de conferentie vaak gewe-
zen op die potentiële bevordering van zowel empirisch 
(objectief) als fenomenologisch (subjectief) onderzoek 
van neurofysiologie en bewustzijn, waarbij minstens een 
van de sprekers (Christal Gadiot) een opzet presenteerde 
waarin deze beide benaderingen werden geïntegreerd.

Tegen stresssyndroom en depressie
Een andere belangrijke tak van het hedendaags onder-
zoek naar psychedelica betreft het verkennen van hun 
potentiële therapeutische toepassing bij de behande-
ling van een aantal psychopathologische aandoenin-
gen, zoals het posttraumatisch stresssyndroom (PTSD), 
depressie en drugsverslaving. Een aantal sprekers 
presenteerde onderzoek naar de effectiviteit en de veilig-
heid van het gebruik van psychedelica in de klinische 
praktijk. Zo werd er een hele middagsessie gewijd aan 
de discussie over de toepassing van MDMA (XTC) bij 
psychotherapie. Op dit moment is dit waarschijnlijk de 
meest diepgaand bestudeerde toepassing van psyche-
delica – er zijn aangaande MDMA zeer bemoedigende 
resultaten van studies uit de VS, Spanje, Zwitserland en 
Israël bij de behandeling van PTSD bij oorlogsveteranen 
en slachtoffers van sexueel misbruik. MDMA belooft 
daarom het eerste legaal goedgekeurde psychedelische 
medicijn te worden, hoewel dat mogelijk nog jaren op 
zich laat wachten en afhankelijk is van voortgezet onder-
zoek. Ook in Nederland wordt klinisch onderzoek verricht 
naar psychedelica: Ruud Kortekaas presenteerde de 
eerste resultaten van een onderzoek aan de Universiteit 
van Groningen waarin ketamine werd ingezet als antide-
pressiemiddel, en waarin binnen 72 uur in een indruk-
wekkende 85% van de gevallen een remissie optrad bij 
behandeling-resistente patiënten met zware depressie. 
Zo’n snelle respons op een antidepressiemiddel is uit-
zonderlijk: het duurt gewoonlijk een week of twee voor-
dat SSRI’s, een gangbaar middel bij de eerstelijnbehan-
deling van depressie, een effect laten zien. Een ander 
interessant resultaat van dit onderzoek was de door 
ketamine veroorzaakte stijging van de BDNF-waardes 
(de ‘brain-derived neurothrophic factor’), een proteïne 
dat in verband wordt gebracht met neuronale groei en 

met neuroplasticiteit – mogelijk is deze stijging een in-
dicatie van het mechanisme dat het antidepressie-effect 
van ketamine bemiddelt. Andere presentaties waarin de 
therapeutische toepassingen van psychedelica werden 
belicht, waren een verslag uit Brazilië van het gebruik 
van ibogaïne bij de bestrijding van drugsverslaving, een 
onderzoek naar de langetermijneffecten van ayahuasca 
op geestelijke gezondheid, en een meta-analyse van het 
onderzoek naar het gebruik van LSD bij de behandeling 
van alcoholisme – al deze studies lieten positieve effec-
ten zien wanneer de psychedelica in een gecontroleerde 
setting werden gebruikt, met adequate voorbereiding, 
supervisie en nabehandeling.

‘Open mind’
In de vijftien jaar waarin ik nu conferenties over psyche-
delica-wetenschap volg, is het me opgevallen hoe er bij 
die conferenties soms een subtiele tendens bestaat om 
de potentiële pluspunten van psychedelica te benadruk-
ken, terwijl onderzoek naar de mogelijke risico’s minder 
vetegenwoordigd is. Op zich is dat mogelijk een begrij-
pelijke tegenreactie op de gebruikelijke vooroordelen in 
de media en in overheidsrapporten over drugsgebruik, 
waarin men zich exclusief richt op de schade en waarin 
de baten grotendeels onderbelicht blijven. Maar toch 
blijft het verontrustend wanneer ideologische standpun-
ten de wetenschappelijke gang van zaken beïnvloeden; 
het was daarom goed dat in deze conferentie (en in 
andere de afgelopen jaren) een aantal presentaties was 
opgenomen waarin onbevooroordeeld werd gekeken 
naar de wetenschappelijke feiten over zowel de poten-
tiële gevaren, als over de manieren om die gevaren te 
minimaliseren en potentiële baten te maximaliseren. 
Een voorbeeld van deze grondige, evenwichtige en on-
bevooroordeelde benadering was de bespreking door 
David Erritzoe (Imperial College London) van een onder-
zoek naar de langetermijneffecten van het recreationeel 
gebruik van MDMA op de door serotonine bemiddelde 
neurotransmissie – deze benadering toont de volwas-
senwording van het onderzoeksveld dat niet meer wordt 
beheerst door een aan drugspolitiek gerelateerde pola-
risatie.
Een ander hoogtepunt van de conferentie was het ver-
slag door Matthew Johnson van het onderzoek naar psi-
locybine en mystieke ervaring, dat werd uitgevoerd aan 
het Johns Hopkins University Hospital (VS). Zeer posi-
tieve mystieke ervaringen tijdens de psilocybine-sessies 
werden door de vrijwillige deelnemers ingeschaald als 
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de meest betekenisvolle ervaringen in hun leven (en wer-
den door sommigen vergeleken met de geboorte van hun 
kind); ook was er bij een follow-up na veertien maanden 
sprake van blijvende positieve effecten op de stemming, 
op persoonlijkheidsvariabelen en op de beoordeling 
door bekenden van het gedrag van de vrijwilligers.
Aan de relatie tussen filosofie en psychedelica werd een 
middagsessie gewijd; daarbij werd aandacht gevraagd 
voor de afkeer die de westerse filosofie traditioneel 
koestert voor veranderde toestanden van bewustzijn 
(met een enkele belangwekkende uitzondering, zoals 
bijvoorbeeld William James). Sommige sprekers waren 
van mening dat die afkeer – de weigering om enige 
werkelijkheidswaarde toe te kennen aan de ervaringen 
opgedaan in extatische toestanden – uiteindelijk nadelig 
heeft uitgepakt voor onze cultuur; deze sprekers wezen 
daarbij op het groeiend ecologisch besef waarmee een 
psychedelische ervaring niet zelden gepaard gaat.
Laatste spreker op de conferentie was Robin Mackenzie 
(Medisch Recht en Ethiek, Universiteit van Kent), die een 
samenvatting gaf van potentieel veelbelovende thera-
peutische toepassingen van psychedelica in de gezond-
heidszorg, en die de culturele en legale obstakels be-
sprak die deze toepassing in de weg staan. Daarbij bekri-

tiseerde ze vooral de westerse psychiatrie, die de neiging 
vertoont om alle veranderde toestanden van bewustzijn 
te pathologiseren, en ze had harde woorden voor de 
heersende wetgeving waarin het recht op cognitieve vrij-
heid, gebaseerd op vrijheid van denken en lichamelijke 
autonomie, niet wordt geaccepteerd zodra die vrijheid de 
inname van psychoactieve substanties betreft.
De grote diversiteit van vragen en antwoorden tijdens de 
afsluitende panelsessie en de duidelijk multi- en inter-
disciplinaire discussies die daarop volgden, onderstreep-
ten de complexiteit van onze houding ten aanzien van 
psychedelische middelen en maakten ons weer bewust 
van de beperkingen van de huidige stand van onze ken-
nis. We mogen op z’n minst stellen dat deze conferentie 
de relevantie heeft benadrukt die psychedelische mid-
delen kunnen hebben voor een beter begrip van onszelf 
en van de wereld om ons heen – in de woorden van de 
organisatie: ‘lastly, we hope you keep an OPEN mind’. n

•	 Het	conferentieprogramma	van	ICPR	2012	(en	informatie	over	de	

Stichting OPEN) kan worden gevonden op: www.stichtingopen.nl

•	 Een	volgende	multidisciplinaire	conferentie	over	psychedelica-

onderzoek is gepland op 12 tot 14 juli 2013 aan de Universiteit van 

Greenwich, UK, zie: breakingconvention.co.uk

Conventie Parapsychological Association
De Parapsychological Association, de beroepsorganisa-
tie voor onderzoekers van het paranormale, organiseert 
haar jaarlijkse bijeenkomst van 8 tot 11 augustus in 2013 
in Viterbo, Italië. Op de conventie presenteren onder-
zoekers hun nieuwste resultaten. De conventie is ook 
toegankelijk voor geïnteresseerden, zoals studenten die 
overwegen onderzoek te gaan doen. Locatie van de con-
ventie is een oud klooster, omgebouwd tot hotel, op een 
belangrijke pelgrimsweg van Rome naar Canterbury. 
Voor meer informatie, zie: www.parapsych.org

Samenwerking met Bulletin Métapsychique
De wetenschappelijk verantwoorde informatie-versprei-
ding over paranormale verschijnselen en fundamenteel 
onderzoek naar bewustzijn wordt in de meeste landen 

verzorgd door een kleine groep enthousiaste vrijwilligers: 
psychologen, filosofen en fysici. Tot nu toe werd in al die 
landen min of meer parallel hetzelfde wiel uitgevonden, 
min of meer dezelfde artikelen geschreven. Het is dui-
delijk dat meer samenwerking kan resulteren in grotere 
kwaliteit en meer efficiëntie. Frankrijk kent het Bulletin 
Métapsychique dat met een nieuwe redactie onder de 
leiding van dr Renaud Evrard (de actiefste Franse onder-
zoeker naar paranormale verschijnselen) in de afgelopen 
paar jaar weer regelmatig verschijnt. Doelgroep is de-
zelfde als die van het TvP&BO. Bij een recent symposium 
over ‘retro-causaliteit’ in Parijs werd tot samenwerking 
besloten: in eerste instantie door het wederzijds overne-
men van artikelen, in de toekomst mogelijk door coördi-
natie van thema’s. Is er onder de lezers van het TvP&BO 
iemand die het leuk vindt om af en toe een artikel uit het 
Frans te vertalen? Email: redactie@dutchspr.org

NIEUWS
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