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Buitengewone ervaringen

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 an-

deren delen, dan vragen we u die op papier te zetten 

en op te sturen, of digitaal te melden op 

buitengewoon@tvpbo.dutchspr.org

Een selectie hieruit plaatsen we, na overleg met de 

schrijvers, in deze rubriek.
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Ervaringen rondom Kurt Vonnegut

In het Maimonides Dream Centre in Brooklyn werkte een 
groep psychologen samen om onderzoek te doen naar 
het geheimzinnige verschijnsel van telepathische dro-
men. Een van hen was Alan Vaughan. Vaughan deed niet 
alleen onderzoek naar telepathische dromen, hij heeft ze 
soms zelf ook gehad. 
Zo droomde hij op een nacht van één van zijn favoriete 
schrijvers: Kurt Vonnegut. Vaughan had twee avonden 
daarvoor een tv-interview met Vonnegut gezien. Op 13 
maart 1970 schreef hij een brief aan Vonnegut om hem 
van zijn droom te vertellen: “Ik zag u in een droom. We 
waren in een huis vol kinderen. U was van plan om spoe-
dig op reis te gaan. U zei dat u naar een eiland zou gaan 
dat ‘Jerome’ heet.”
Op 28 maart kwam er een brief terug van Vonnegut: 
“Lang niet slecht. In de nacht dat u dit droomde dineer-
de ik met Jerome B. (een kinderboekenschrijver) en we 
hadden het over een trip die ik drie dagen later zou gaan 
maken naar een eiland dat Engeland heet.”
Kortom: een huis vol kinderen en een kinderboeken-
schrijver; er is sprake van een eiland; de naam Jerome 
duikt op in zowel Vaughans droom als in Vonneguts 
leven.

Vaughans droom was een spontane droom over iemand 
die hij niet persoonlijk kende. Het Maimonides-team 
deed onderzoek naar mogelijke bewuste telepathische 
beïnvloeding van de inhoud van dromen.

Tot slot nog een ervaring van Vonnegut zelf: een be-
schrijving van een geval van synchroniciteit rondom het 
overlijden van Vonneguts zus, die leed aan kanker en het 
overlijden van haar echtgenoot – beiden in 24 uur. 
Op een ochtend voelde Vonnegut een plotselinge aan-
drang om zijn zwager te bellen. Hij belde zijn zwager 
nooit. Op dat moment bevond zijn zwager zich echter  
in een trein, die een aantal minuten eerder van een 
openstaande brug was afgereden. Terwijl Vonnegut zijn 
zwager tevergeefs probeerde te bellen, luisterde hij on-
dertussen naar de radio waarop het nieuws van het trein-
ongeluk werd gemeld. Hij wist dat zijn zwager in die trein 
zat, ook al pakte zijn zwager zelden de trein. Binnen een 
uur zat Vonnegut in een vliegtuig naar New Jersey. 
Aan het eind van de dag hebben Vonnegut en zijn vrouw 
de zes kinderen van zijn zus geadopteerd. Zijn zus stierf 
een dag later.
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Abnormaal of paranormaal?

Toen ik acht jaar was, kreeg ik voor het eerst te maken 
met een geestverschijning. Het was twee uur ’s nachts en 
ik zag in de deuropening van mijn kamer een grote onbe-
kende man staan. Het kon niet mijn vader zijn aangezien 
mijn ouders al geruime tijd geleden gescheiden waren. 
In eerste instantie negeerde ik hem en ik probeerde te 
gaan slapen. Na een tijdje durfde ik weer te kijken en hij 
stond me daar nog steeds aan te staren. De kamer voelt 
koud en de onbekende man beweegt niet of nauwe-
lijks. Aangeslagen en angstig rende ik, dwars door hem 
heen(!), naar zolder waar mijn moeder slaapt. Zij komt, 
enigszins verbaasd, mee naar beneden maar als we bij 
mijn kamer aankomen, is de man verdwenen. Natuurlijk 
dacht zij meteen aan een droom of hallucinatie maar ik 
wist zeker dat er iemand stond. Gedurende drie weken 
was dit het nachtelijke ritueel en verscheen de onbe-
kende man om exact twee uur. Hij verroerde zich niet en 
bleef mij aankijken. 
Na drie weken werd het volgens mijn moeder tijd om 
hulp van een deskundige in te schakelen. Via een kennis 
kwam ik in contact een vrouw, zij beoefende verschillen-
de vormen van spirituele therapie zoals magnetiseren. 
Ze gaf aan dat het wel eens kon gaan om een plaatsge-
bonden geest. Ik moest dus, samen met mijn moeder, in 
de buurt van mijn huis op zoek naar personen die hem 
kenden. Ik omschreef de verschijning aan een ietwat 
oudere overbuurvrouw. Zij wist direct om wie het ging 

en ze heeft de man enige tijd gekend. Ook een andere 
buurvrouw wist om wie het ging. Het was haar vader en 
mijn beschrijving klopte precies! Zij hadden in het huis 
gewoond waar ik nu, nog steeds, woon. Om van deze 
man af te komen, heeft ze me aangeraden om gedurende 
een week een glas water op mijn slaapkamer te zetten 
en ik moest de man vertellen dat ik wou dat hij wegging. 
Aan het eind van de week kon mijn moeder kiezen om 
het water op te drinken of in de planten te gooien. Ze 
koos voor het eerste. Na in totaal zes weken hielden de 
geestverschijningen op. Op de vraag, in de titel van het 
artikel, antwoord ik dus: paranormaal.
Ongeveer tien jaar later, op achttienjarige leeftijd, ben 
ik me weer gaan verdiepen in de wereld van de parapsy-
chologie. Ik begon boeken te lezen en ik kwam steeds 
vaker in contact met mensen met soortgelijke ervaringen. 
Nu op 21-jarige leeftijd, rond ik binnenkort mijn cursus 
parapsychologie af en correspondeer ik via de mail met 
enkele parapsychologen, en ik schrijf dit artikel voor een 
gewaardeerd tijdschrift. Verder hoop ik in de toekomst 
mijn studie maatschappelijk werk en dienstverlening af 
te ronden en om dit te combineren met parapsychologie. 
Als er mensen zijn met een soortgelijke ervaring zou ik 
dat graag horen. Mail hiervoor naar marni_@live.nl
Ten slotte wil ik Dick Bierman, Pieter de Jong en Titus 
Rivas bedanken voor alle hulp en aanvullende informatie 
zodat ik deze tekst kon schrijven.

Marnix Verschoor

Voorspellende droom

In het TvP lees ik regelmatig, met de nodige scepsis, de 
rubriek ‘Buitengewone ervaringen’. Graag wil ik via de 
onderstaande ervaring m’n steentje daar aan bijdragen.
Traditiegetrouw brengen we de jaarwisseling door met 
een aantal vrienden. Daartoe huren we een vakantiever-
blijf in een aantrekkelijke omgeving. Afgelopen jaar was 
dat op Terschelling. Het was bar slecht weer, regen en 
storm. Na de eerste nacht vertelde één van mijn vrien-
den dat hij die nacht gedroomd had, dat hij tijdens een 
wandeling met ons allen achterom keek en zag dat ik in 
een plas regen was gevallen. Mijns inziens geen droom 
om verder aandacht aan te besteden, maar op de dromer 
had het een enorme impact en hij kwam er telkens weer 

op terug. Één of twee dagen waren de desbetreffende 
vriend en ik bij het fietsen achterop geraakt op de rest 
van het gezelschap. Plotseling kon ik niet meer verder 
fietsen en kwam ik tot stilstand boven een grote plas. 
M’n schoenveter was verstrikt geraakt tussen de naaf 
van m’n trapper. Het enige wat ik kon doen, was me ge-
controleerd laten vallen. Op mijn geroep keek m’n vriend 
achterom en zag mij in die plas liggen. Zelf had ik er niet 
meer bij stilgestaan, maar ogenblikkelijk kreeg hij de as-
sociatie met zijn droom.
Hoewel de situatie niet geheel volgens het scenario van 
de droom is verlopen, vond ik dit toeval toch dermate 
frappant, dat ik u dit niet wil onthouden.

Wilco Hoenderdos
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Dagpauwoog

Het zal in 1994 zijn geweest dat ik tegen een intieme 
vriendin sprak over een gedicht dat ik mij vaag uit mijn 
middelbare schooltijd herinnerde, maar waarvan ik mij 
absoluut niet meer kon herinneren van wie het was. 
Enige tijd nadat wij onze relatie hadden verbroken, 
ontving ik van haar een kopie van het gedicht ‘Psyche’ 
van Ida Gerhardt. Het was inderdaad het gedicht dat 
mij had bijgestaan en ik borg het zo goed op, dat ik het 
naderhand niet meer kon vinden. Meer dan tien jaar later 
bereikte mij het bericht dat zij na een zwaar ziekbed was 
overleden, een bericht dat me na al die jaren toch diep 
raakte. Van de mogelijkheid om afscheid van haar te 
nemen, de dag voor haar begrafenis, maakte ik gebruik. 

Bij de terugkeer in mijn appartement zag ik een dode 
vlinder, een dagpauwoog, bij de terrasdeur liggen, waar 
ik aanvankelijk geen aandacht aan schonk. Toen ik even 
later in mijn boekenkast op zoek ging naar wat oude 
papieren, viel opeens uit een stapeltje papieren het 
verloren gedicht dat zij mij indertijd stuurde en waarin 
Gerhardt uitlegt waarom het woordje ‘psyche’ in het 
Grieks voor ‘ziel’ èn ‘vlinder’ staat. Toen ik bij herlezing 
weer zag dat het een dagpauwoog was, waarover de 
dichteres sprak, besloot ik het gebeurde maar als een 
soort afscheidsgroet te beschouwen.

Vincent Ophoff



Dick Bierman

INTERVIEW:

Stuart Hameroff

Als iets Stuart Hameroff (16-7-1947) heeft 

geïnspireerd om zijn wetenschappelijke inte-

resse op het mysterie van het bewustzijn te 

richten, dan is het wel zijn vak als anesthesist 

geweest. Hij vroeg zich af wat er nu precies 

gebeurde in de hersenen van de patiënten 

die hij onder narcose bracht. Al vroeg in zijn 

carrière, in het ziekenhuis van de Universiteit 

van Arizona, werd zijn interesse gewekt 

door de microtubule, een eiwitmolecuul dat 

toentertijd door de meeste onderzoekers als 

een weinig relevant onderdeel van neuronen 

(en andere cellen) werd beschouwd. Terwijl 

men dacht dat de ‘buisjes’ die door dit eiwit 

werden gevormd vooral tot doel hadden de 

cel passief stevigheid, een soort skelet, te 

verschaffen, vermoedde Hameroff dat de 

microtubules ook een actieve rol vervulden, 

ja zelfs een soort rekencapaciteit hadden…
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Geheel onafhankelijk van Hameroff had de wiskundige 
Penrose in zijn bestseller The Emperor’s New Mind 
voorgesteld dat kwantummechanische processen ten 
grondslag zouden moeten liggen aan het bewustzijn. 
Maar als wiskundige had hij geen idee hoe dat concreet 
in de hersenen zou kunnen plaatsvinden. Hameroff nam 
in 1992 contact op en stelde Penrose voor dat de micro-
tubules wellicht verantwoordelijk konden zijn voor het 
kwantumaspect dat Penrose vermoedde. Tezamen ont-
wikkelde ze daarop het ORCH-OR (Orchestrated Objective 
Reduction) model voor het bewustzijn. In 1994 initieerde 
Hameroff een conferentie die als eerste speciaal was toe-
gespitst op het onderwerp ‘bewustzijn’. Deze conferen-
ties hebben dat onderwerp in wezen op de wetenschap-
pelijke kaart gezet. Maar dat betekent niet dat de ideeën 
van Hameroff algemeen aanvaard zijn. Integendeel. Ze 
zijn nog steeds buitengewoon controversieel en heftige 
discussies vinden nog regelmatig plaats over de rol van 
kwantumfysica bij het begrijpen van het bewustzijn. 

Bewustzijn wordt gezien als een van de laatste weten-
schappelijke uitdagingen. Jij hebt samen met Roger 
Penrose een model ontwikkeld waarbij de microtubules, 
die het skelet vormen van onder andere neuronen, sa-
menwerken als een soort kwantumcomputer. Met andere 
woorden: een enorme parallelle berekening vindt daar 
plaats en op geregelde tijden, zeg zo’n veertig maal per 
seconde, vervalt die kwantumtoestand. En één zo’n verval 
zou overeenkomen met één bewust moment. Dit model 
lijkt echter geen oplossing te bieden voor het ‘moeilijke 
probleem’ (‘the hard problem’) dat de filosoof Dave 
Chalmers zeer expliciet heeft geformuleerd: wat is de 
basis voor bijvoorbeeld de ervaring van ‘rood’, of ‘pijn’, 
of ‘zoet’ etc., tezamen wel ‘qualia’ genoemd?
Allereerst moet je je realiseren dat over de interpretatie 
van het proces van verval van de kwantumtoestand naar 
een klassieke toestand (ook wel de ‘collapse’ genoemd) 
in de theoretische fysica nog flink gesteggeld wordt. Er 
zijn allerlei kandidaten zoals de Wigner-Von Neumann-
Stapp-interpretatie die ook wel ‘de radicaal subjectieve 
interpretatie’ wordt genoemd. Hier zou de observatie 
door een bewustzijn het verval teweegbrengen. Maar 
dat plaatst bewustzijn buiten de wetenschap. Dan heb 
je nog de interpretatie dat dit verval een gevolg zou zijn 
van decoherentie, door interacties met warme en grote 
objecten in onze meetapparatuur of in de omgeving van 
de kwantumtoestand. Een veel gehoorde opvatting is dat 
alle mogelijke toestanden waarin het kwantumsysteem 

zou kunnen vervallen ook echt gerealiseerd worden en 
dat het verval eigenlijk de geboorte is van een aantal 
nieuwe kosmossen, de ‘multiple world interpretation’. 
In Bohm’s interpretatie is er sprake van een ‘pilot wave’ 
die zorgt voor het kwantumgedrag. En ten slotte is er de 
‘Objectieve Reductie’ waarbij de ‘oorzaak’ van het verval 
voortkomt uit een soort stress tussen de ruimte-tijd-
configuraties die behoren bij de verschillende mogelijke 
uitkomsten van het verval. Als die stress een kritieke 
waarde overschrijdt, zo stelt Penrose, dan treedt er au-
tomatisch verval op. De centrale stelling in het model 
dat wij op basis hiervan ontwikkelden, is dat het verval 
een moment van bewustzijn oplevert. Dit geldt niet al-
leen voor verzamelingen neuronen in de hersenen maar 
deze stelling is algemeen gelding en als een elementair 
deeltje vervalt dan beleeft het dus ook een bewust mo-
ment. Met andere woorden: bewustzijn is, net als eigen-
schappen als spin en lading, al in potentie aanwezig in 
de meest eenvoudige systemen, zoals een elektron. We 
noemen dat proto-bewustzijn. Maar ook de hele kosmos 
zou een bewust moment kunnen meemaken. De ervaring 
die daarmee samenhangt, is afhankelijk van de context. 
In een elektron is dat niets. Maar voor de mens heeft die 
ervaring cognitieve en kwalitatieve aspecten. De frequen-
tie waarmee deze bewuste momenten voorkomen, is om-
gekeerd evenredig met de energie-inhoud van de stress 
die er optreedt tussen de mogelijke kwantumtoestanden.
Voor de menselijke hersenen komen we op een schatting 
van veertig maal per seconde.
We denken niet dat we hiermee alle mysteries verklaard 
hebben maar we hebben het wellicht naar een nog fun-
damenteler niveau gebracht. De vraag is niet meer: ‘wat 
is bewustzijn?’ maar wel: ‘wat is nu eigenlijk precies de 
opbouw van ruimte-tijd?’ Wat moeten we ons daar in he-
melsnaam bij voorstellen?
Terzijde, we denken nu dat het ritme van veertig bewuste 
momenten per seconde voortkomt uit kleine verschillen 
in de frequenties van kwantumoscillaties in die microtu-
bules. Deze zouden plaatsvinden direct in de ruimte-tijd-
geometrie. En daarom zou je met recht kunnen stellen 
dat het bewustzijn de ‘muziek van het universum’ is.

Bij ‘bijna-doodervaringen’ maken mensen heftige zin-
tuiglijke en emotionele zaken mee. Deze zouden optreden 
als de neuronen niet meer actief zijn omdat er in ieder 
geval op de hersenschors geen elektrische activiteit ge-
meten wordt. Je zou dit echter kunnen begrijpen als de 
microtubules binnen in de neuronen juist in een ‘actie-
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vere’ toestand komen. Maar is de activiteit van neuronen 
wel geheel los te zien van de ‘collapse’ van de microtubu-
les in de neuronen?
Kwantumprocessen zoals die in microtubules plaatsvin-
den, vragen veel en veel minder energie dan de depola-
risatie die ten grondslag ligt aan de activiteit van neuro-
nen. Dus als het hart stopt en de zuurstof opraakt dan 
stopt het neuronmembraam met depolariseren maar de 
kwantumprocessen in de microtubules kunnen nog enige 
tijd doorgaan. Uiteindelijk verdwijnt bij het sterven, 
zo denk ik, de lokale kwantuminformatie in de ruimte-
tijd-geometrie en deze ‘verspreidt zich’ als nonlokale 
‘informatie’ maar blijft ‘entangled’, wat als consequentie 
heeft dat de individuele aspecten blijven bestaan en 
zich manifesteren als een ‘uittreding’. Als de patiënt 
gereanimeerd wordt dan keert die informatie weer terug 
in de microtubules. Als hij niet gereanimeerd wordt, kan 
de ‘kwantum-ziel’ voortbestaan en eventueel in andere 
micrtrotubules weer verankeren zodat we daarmee ook 
‘reïncarnatie’ kunnen modelleren.

Bijna alle neurowetenschappers verklaren bewuste en 
onbewuste hersenprocessen als neurale processen. 
Bijna-doodervaringen zouden wel eens een eerste nagel 
aan de doodskist van dat vigerende model kunnen zijn. 
Of ken je nog meer voorbeelden van het falen van de 
klassieke neurowetenschap?
In een artikel van de hand van Carhart-Harris (PNAS 
2012) worden experimenten beschreven waarin proef-
personen psilocybine krijgen. Deze proefpersonen rap-
porteerden extreem levendige en vervormde bewuste 
ervaringen en bij dergelijke heftige ervaringen zou je 
zeer actieve hersenscans verwachten. Maar het tegen-
deel was waar. De activiteit leek lager dan normaal. Wat 
ik denk is dat hun bewustzijn volledig werd bepaald door 
de kwantumprocessen in de microtubules. De activiteit 
van de neuronale membramen werd grotendeels plat-
gelegd door de psilocybine. De neurowetenschappelijke 
wereld worstelt trouwens ook nog met het probleem dat 
ze er maar niet in slagen een goede verklaring te vinden 
voor het feit dat we een bewuste ervaring als een geheel 
zien terwijl de verschillende functionele processen zoals 
‘kleur’-zien en ‘vorm’-zien op verschillende plekken in 
de hersenen plaatsvinden (het ‘binding problem’). En de 
neurowetenschap kan helemaal niets met ‘vrije wil’ en 
heeft, mede op grond van de experimenten van Libet, de 
ervaring van vrije wil dan maar tot een epifenomeen ver-
klaard. Door ‘backward time’ te accepteren, kun je echter 

wel een ‘vrije en effectieve wil’ modelleren. Ruimtelijke 
nonlokaliteit zou wel eens een rol kunnen spelen in het 
binding-probleem en temporele nonlokaliteit zou ‘vrije 
wil’ weer kunnen ‘herstellen’.

Het ‘vrije wil’-probleem was precies waarnaar ik je wilde 
vragen. Libet toonde inderdaad aan dat er neurale activi-
teit is vlak vóórdat je de ervaring hebt dat je iets besluit. 
En dat die activiteit ook weergeeft welk besluit je neemt. 
Dat wil zeggen: je hersenen hebben al een besluit geno-
men en pas even later heb je de ervaring dat je op dat 
eigenste moment een besluit neemt. Lamme schreef ‘de 
vrije wil is een illusie’. Jij stelt echter dat ‘back ward cau-
sation’ een uitweg kan bieden uit dit dilemma. Kun je dat 
toelichten?
We reageren vaak op een stimulus, denk bijvoorbeeld 
aan een tennisbal, naar het schijnt op een bewuste 
manier, maar toch nog voordat de stimulussignalen 
het brein hebben bereikt. Hoe kun je ‘bewust’ reageren 
voordat je de noodzakelijke informatie binnen hebt 
gekregen? Daarom wordt het bewustzijn als een epife-
nomeen gezien en ‘bewust reageren in het nu’ als een 
illusie. Maar als bewustzijn wordt opgebouwd door een 
serie van ‘collapses’ in de hersenen en als die ‘collapse’-
momenten informatie terug in het verleden sturen, dan 
kan het bewustzijn wel degelijk in het nu onze daden 
controleren. Er zijn aanwijzingen voor ‘terug-in-de-tijd’-
informatie-uitwisseling in Libet’s zintuigexperimenten, 
in de presentimentexperimenten van Bierman en Radin, 
in kwantum-eraser-experimenten waarbij de keuze op 
welke manier te gaan meten ‘voorafgaand’ gedrag van 
kwantumdeeltjes lijkt te bepalen. Theoretische kaders 
waarin ‘terug-in-de-tijd’-effecten beschreven worden, 
zijn Wheeler en Feynman’s behandeling van ‘advanced 
waves’, het Schumacher-Penrose-model en Aharonov’s 
dual vector-theorie. Er treden geen time-loop-paradoxen 
op (zoals de bekende ‘grootvader’s paradox’) omdat 
deze ‘terug-in-de-tijd’-informatie kwantuminformatie 
betreft welke nog niet op een onafhankelijke manier is 
waargenomen. 
Er is trouwens ook nog de relatie met ‘determinisme’ 
waar we over moeten nadenken. Is een actie waartoe 
gekozen wordt op basis van ‘terug-in-de-tijd’-informatie 
toch onvermijdelijk en bepaald door de geschiedenis en 
de context? In onze ORCH-OR (Orchestrated-Objective 
Reduction) theorie is het de bewuste actie in het nu, zon-
der een aanleiding in het verleden, die de ervaring van 
vrije wil veroorzaakt. n
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In de tijd dat de bommenwerpers nog bemenst waren, 
werden die mensen getest voordat ze achter de knuppel 
plaats mochten nemen. En bij de Zweedse luchtmacht 
hadden ze daar wel een heel aparte test voor. De ‘de-
fense mechanism test’ (DMT). Mooie naam voor een test 
voor militairen, maar het woordje ‘defense’ in de naam 
slaat niet op het leger maar op de psychoanalytische 
betekenis van het woord. Het is een test waarmee ook 
parapsychologen hebben gewerkt. Hoe ging die test?

Om te beginnen werd er bij de DMT een zogenaamde ta-
chistoscoop gebruikt: een apparaat dat zeer kortdurend 
plaatjes kon aanbieden, bijvoorbeeld 5 milliseconden. 
En als je dat op de juiste manier doet, dan zie je niet 
meer dan een flits. Gedurende de test werd een aantal 
malen hetzelfde plaatje aangeboden. En de arme geteste 
toekomstige piloot moest beschrijven wat hij zag. Dus 
de eerste keer was dat: ‘ik zie een flits’. Maar de tweede 
keer werd de duur een beetje opgevoerd, zeg 8 millise-
conden. Nog steeds een flits. De derde keer weer een 
beetje langer, en nu ziet de aspirant-piloot een donkere 

vlek in het midden van de flits. Hoe langer het plaatje 
werd vertoond, hoe beter het werd beschreven. Daar 
kijkt natuurlijk niemand van op. Maar in sommige geval-
len gebeurde er iets vreemds. Om dat te begrijpen moet 
je weten dat het plaatje een behoorlijk onaangename af-
beelding was van een lezend meisje dat van achter wordt 
bedreigd door een grote man met een mes, klaar om toe 
te slaan. Bij sommige van de geteste personen was de 
beschrijving behoorlijk goed: “twee personen die achter 
elkaar staan of zitten, een met een arm omhoog…” Je 
zou denken: nu nog eens 5 milliseconden langer dat 
plaatje aanbieden en dan wordt de correcte beschrijving 
gegeven. Maar nee hoor. Bij nog langere aanbieding van 
het plaatje werd de beschrijving juist weer totaal fout, 
bijvoorbeeld: “een bos bloemen…” 

Deze personen konden een baan in de bommenwerper 
wel vergeten. Kennelijk verdrongen deze personen on-
aangename informatie. Dat kun je niet gebruiken, want 
als er een subtiel probleempje met de motor is, moet je 
dat juist snel waarnemen en niet verdringen. n
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Soms vertrouw je iemand gewoon niet, hoe goed zijn of 
haar verhaal ook klinkt. Vaak blijkt zo’n eerste intuïtieve 
reactie ook nog eens bevestigd te worden door later ge-
drag. Wat is er aan de hand? Kunnen mensen inderdaad 
instinctief aanvoelen of anderen te vetrouwen zijn of 
niet?

Iedereen zal het gevoel 

kennen: bij het bekijken 

van dat mooie huis geeft 

de verkoper nét een 

wat verdacht antwoord op 

de vraag of de buren wel eens 

herrie maken. “Nee, 

natuurlijk niet,” 

terwijl hij wegkijkt, 

of een wat nerveuze 

houding aanneemt. Zo’n 

antwoord nemen we dan 

maar met een korreltje 

zout. Echter, zo’n gevoel 

van onbehagen kan je 

vaker bekruipen…

In de lekenpsychologie is het haast een gegeven dat je 
aan iemands lichaamstaal of gezichtsuitdrukking kan 
aflezen of iemand liegt of niet. In veel populaire media 
wordt dit beeld fraai geïllustreerd: de Hollywoodfilm 
The Negotiator bevat bijvoorbeeld een scene waarin 
de hoofdpersoon uitlegt hoe hij kan zien of een van 
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zijn tegenspelers liegt, omgeven met veel pseudowe-
tenschappelijke feiten, en hij gebruikt dit gegeven om 
flinke psychologische druk uit te oefenen. Er is zelfs een 
hele tv-serie gebaseerd op het idee dat je leugenaars 
kunt betrappen aan de hand van hun lichaamstaal – de 
Amerikaanse serie Lie to Me gaat over een wetenschap-
per die zich door een jarenlange studie heeft bekwaamd 
in het lezen van gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal 
en die vanwege zijn expertise regelmatig als deskundige 
wordt ingeschakeld bij getuigenverhoren.
Maar, wordt dit beeld ook bevestigd door de weten-
schap? Het onderzoek naar het herkennen van leuge-
naars kent een lange traditie, die terugvoert tot de ne-
gentiende eeuw. Uit deze lange geschiedenis blijkt dat, 
ondanks onze intuïtie, het herkennen van leugenaars 
geen sinecure is. Keer op keer komt uit onderzoek naar 
voren dat mensen eigenlijk helemaal niet zo goed zijn in 
het herkennen van leugens in een directe persoonlijke 
interacties, zeker als de gesprekspartner in kwestie ge-
oefend is in het vertellen van een leugen hier en daar. 
Sterker nog, hoe meer we er op gebrand of getraind zijn 
iemand op een leugen te betrappen, hoe slechter het 
gaat (Meijer en Merckelbach, 2008).

Leugens en lichaamstaal
Toch zit er wel een kern van waarheid in het idee dat 
we leugenaars intuïtief kunnen herkennen. De eerder-
genoemde serie Lie to Me is niet volledig fictief, maar 
gebaseerd op het werk van psycholoog Paul Ekman. Van 
hem is het begrip ‘micro-expressies’ afkomstig. Een mi-
cro-expressie is een zeer kortdurende (circa een tot twee-
tiende van een seconde) gezichtsuitdrukking die volgens 
Ekman iemands daadwerkelijke emotionele toestand 
kan verraden. In tegenstelling tot wat vaak wordt aange-
nomen staat het onderzoek naar deze micro-expressies 
nog in de kinderschoenen, maar dit neemt niet weg dat 
micro-expressies inderdaad ten dele kunnen verraden 
of iemand de waarheid vertelt. Bepaalde spiergroepen 
in het gezicht zijn erg moeilijk bewust aan te sturen – 
met name de spieren in het voorhoofd en rond de ogen. 
Bewuste controle over deze spieren vereist veel training. 
Juist deze spieren dragen bij aan oprechte uitdrukkingen 
van bedroefdheid en blijdschap. Een ‘onechte’ glimlach, 
bijvoorbeeld, gaat niet vergezeld van kenmerkende 
‘kraaienpootjes’, en gespeeld verdriet verraadt zich door 
de afwezigheid van het naar boven krullen van de wen-
brauwen. Deze zeer subtiele kenmerken, die iemands 

daadwerkelijke gemoedstoestand verraden, kunnen 
met intensief videospeurwerk worden blootgelegd. Bij 
het bestuderen van filmpjes van proefpersonen die hun 
emotionele reactie op videos van bijvoorbeeld schattige 
puppies of juist gruwelijke verkeersongevallen moesten 
verbergen, bleek dat de daadwerkelijke emotie van de 
proefpersonen af en toe ‘doorbrak’, in de vorm van een 
zeer kortdurende frons of een kraaienpootje – maar 
niet als een volledige ‘micro-expressie’. Daarbij kon een 
dergelijke ‘doorbraak’ niet direct waargenomen worden 
door de proefleider: er moesten letterlijk honderdduizen-
den frames videomateriaal bekeken worden voor deze 
analyse om de frames te vinden waarin een werkelijke 
emotie heel even te zien was in een klein deel van het 
gezicht. Dat neemt niet weg dat de onderzoekers in staat 
waren in bijna 80% van de gevallen te bepalen of een 
proefpersoon een emotie verborg of niet (Porter en Ten 
Brinke, 2008). 

Een onbewuste leugendetector?
Maar hoe zit het dan met het ongemakkelijke gevoel dat 
we af en toe krijgen als iemand ons niet te vertrouwen 
lijkt? Uit recent onderzoek blijkt dat iemands daadwer-
kelijke intenties niet alleen doorschemeren in micro-
expressies of zeer kortdurende ‘fronsen’ of ‘kraaienpoot-
jes’. In een veelgebruikt rollenspel in de sociale psycho-
logie, het zogenaamde ‘prisoner’s dilemma’, spelen twee 
proefpersonen verdachten van een misdrijf. De proef-
personen hebben elk de keuze het misdrijf te bekennen 
en hun medeverdachte te verraden, of om het misdrijf 
te ontkennen. Ontkennen beide proefpersonen, dan 
krijgen beiden een (fictieve!) celstraf van drie maanden; 
bekennen ze beiden dan krijgen ze een celstraf van zes 
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…Een ‘onechte’ glimlach, bijvoorbeeld, gaat 

niet vergezeld van kenmerkende ‘kraaien-

pootjes’, en gespeeld verdriet verraadt zich 

door de afwezigheid van het naar boven 

krullen van de wenbrauwen…
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maanden. Echter, bekent een van beide terwijl de ander 
ontkent, dan gaat de ‘verrader’ vrijuit, terwijl de ander 
een jaar celstraf krijgt. Er is dus een duidelijke keuze: 
verraden of ontkennen. Belgische onderzoekers hebben 
proefpersonen ‘prisoner’s dilemma’ laten spelen via een 
computer. De crux in dit onderzoek was dat er een foto 
werd genomen van de proefpersoon op het moment dat 
deze de knop ‘verraden’ dan wel ‘meewerken’ indrukte. 
Van elke proefpersoon werden twee foto’s genomen: 
een ‘verraad’-foto en een ‘meewerk’-foto. In een volgend 
experiment werden deze foto’s getoond aan een nieuwe 
groep proefpersonen. Van elke foto moesten deze proef-
personen aangeven of ze met de persoon op de foto 
wilden samenwerken of niet. Wat bleek: proefpersonen 
hadden een sterke voorkeur om samen te werken wan-
neer het een ‘meewerk’-foto betrof, maar gaven aan juist 
niet te willen samenwerken met personen op de ‘ver-
raad’-foto’s. De ‘verraad’-foto’s werden als beduidend 
onbetrouwbaarder beoordeeld dan de ‘meewerk’-foto’s 
– dit zonder dat proefpersonen er echt de vinger op 
konden leggen waarom iemand er nou onbetrouwbaar 
uitzag. Het is belangrijk hier op te merken dat dit niet 
te wijten is aan persoonskenmerken; immers, van elke 
gefotografeerde persoon werd een ‘meewerk’- en een 
‘verraad’-foto beoordeeld. Het gevonden verschil is dus 
toe te schrijven aan de gezichtsuitdrukking die gepaard 
ging met ‘verraden’ dan wel ‘meewerken’ (Vanneste et 
al., 2007; Verplaetse et al., 2007).
Een analyse van de gezichtsuitdrukkingen op de ‘ver-
raad’- en ‘meewerk’-foto’s suggereerde dat het verraden 
van een medespeler in ‘prisoner’s dilemma’ gepaard 

ging met een subtiele uitdrukking van angst (Vanneste 
et al., 2007). Deze uitdrukking is bewust niet waar te 
nemen, maar speelt kennelijk wel een rol in het beoorde-
len van de betrouwbaarheid van personen. Dit is goed te 
rijmen met recent hersenonderzoek naar de verwerking 
van emotionele gezichtsuitdrukkingen in het brein (zie 
Vuilleumier en Pourtois, 2007; Jolij, 2008). Omdat ge-
zichtsuitdrukkingen zo’n belangrijke rol spelen in sociale 
communicatie is het brein hier uitermate gevoelig voor. 
Er zijn verschillende mechanismen in het brein die het 
soort subtiele signalen oppikken: een ervan is de aman-
delkern, oftwel de amygdala. Uit onderzoek blijkt dat 
de amygdala sterk reageert op gezichtsuitdrukkingen 
van angst (Vuilleumier en Pourtois, 2007). Interessant 
genoeg blijkt de amygdala ook te reageren op angstige 
gezichten in patiënten met een beschadigde visuele her-
senschors (De Gelder et al., 1999; Morris et al., 2000). 
Dit suggereert dat visuele informatie de amygdala ook 
kan bereiken buiten het ‘bewuste brein’ om (LeDoux, 
1996). Deze bevinding lijkt door verschillende experi-
menten bevestigd te worden: in gezonde proefpersonen 
blijkt de amygdala ook te reageren op gezichten die zo 
kort worden aangeboden dat ze niet bewust waargeno-
men kunnen worden (Whalen et al., 1996). Ook tijdelijke 
uitschakeling van de visuele hersenschors door middel 
van magnetische stimulatie blijkt het herkennen van 
emoties niet noodzakelijkerwijs in de weg te zitten – een 
vermogen dat ‘affective blindsight’ (affectief blindzien) 
genoemd wordt (Jolij en Lamme, 2005). Het is dus zeer 
aannemelijk dat in het eerder genoemde onderzoek met 
‘verraad’- en ‘meewerk’-foto’s de subtiele uitdrukking 
van angst bij verraad wordt opgepikt door de amygdala. 
Dit lijkt bevestigd te worden door vervolgonderzoek 
van Vanneste et al. (2007): ‘verraad’-foto’s blijken de 
aandacht van proefpersonen te trekken. Het trekken van 
aandacht naar potentiële bedreigingen, zoals een niet te 
vertrouwen soortgenoot, is juist een van de functies van 
de amygdala (Jolij, 2008).
Echter, ook de vroege visuele hersenschors speelt een 
rol bij het detecteren van onbetrouwbare gezichten: al 
na eentiende van een seconde reageren de visuele ge-
bieden feller op een gezicht dat niet te vertrouwen is dan 
op een betrouwbaar gezicht (Jolij, 2013). Deze sterke res-
pons op onbetrouwbare gezichten vindt zijn oorsprong in 

…De signalen van onze ingebouwde leugen-

detector zijn heel subtiel, en gaan verloren 

als we te hard ons best doen er naar te luis-

teren. Echter, er zijn mensen die een duide-

lijke aanleg hebben de ombewuste signalen 

van de ingebouwde leugendetector accuraat 

op te pikken…
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hele basale eigenschappen van onbetrouwbare gezich-
ten, zoals contrasten en schaduwen. In de loop van de 
evolutie is ons visuele systeem er kennelijk in gespeciali-
seerd geraakt kenmerken van onbetrouwbaarheid razend 
snel te herkennen. 
Hebben mensen dan toch een ‘ingebouwde leugendetec-
tor’? Op grond van bovengenoemd onderzoek zou men 
kunnen verwachten dat bijvoorbeeld een rechercheur tij-
dens een verhoor een soort ‘onderbuikgevoel’ zou moe-
ten krijgen als een verdachte of getuige niet oprecht is. 
Helaas is de praktijk weerbarstiger. Hoewel vele auteurs 
ons oproepen onze intuïtie te vertrouwen bij het nemen 
van complexe beslissingen (bijvoorbeeld Dijksterhuis, 
2008) blijkt uit experimenteel psychologisch onderzoek 
dat het bewuste brein graag de controle houdt en on-
bewust verwerkte informatie onderdrukt zodra het daar 
ook maar enigszins de ruimte toe krijgt (Jolij en Lamme, 
2005; Jolij, 2008; Jolij et al., 2011; Tsushima et al., 
2006). Paradoxaal genoeg blijkt dat hoe meer je probeert 
te vertrouwen op je intuïtie, hoe slechter dit gaat.
Er zijn echter wel duidelijke individuele verschillen in de 
mate waarin mensen gevoelig zijn voor hun onbewuste 
leugendetector. Met name een aanleg voor angstigheid 
blijkt een pré te zijn als het gaat om het herkennen van 
onbewust opgepikte visuele signalen van onbetrouw-
baarheid. Een recent onderzoek heeft laten zien dat ang-
stige mensen beter in staat zijn bluffers te ontmaskeren 
tijdens een pokerspel, en over het algemeen sneller hun 
aandacht kunnen richten op liegende gezichten (Jolij, 
2013). Er zijn dus wel degelijk mensen die inderdaad op 
grond van hun intuïtie een leugenaar kunnen ontmaske-
ren.

Conclusie
Samenvattend kunnen we dus stellen dat afgaan op je 
onderbuikgevoel als je een huis of een auto koopt mis-
schien niet altijd verstandig is. Het menselijk brein is 
heel goed in staat om signalen van onbetrouwbaarheid 
bij gesprekspartners op te pikken, maar helaas resul-
teert dit niet in een duidelijke alarmbel die we bewust 
waar kunnen nemen. De signalen van onze ingebouwde 
leugendetector zijn heel subtiel, en gaan verloren als we 
te hard ons best doen er naar te luisteren. Echter, er zijn 
mensen die een duidelijke aanleg hebben de ombewus-

te signalen van de ingebouwde leugendetector accuraat 
op te pikken – en bent u zo iemand, dan kan het hele-
maal geen kwaad om goed naar dat gevoel te luisteren. n

Literatuur
•	 Dijksterhuis,	A.	(2007).	Het slimme onbewuste. Uitgeverij Bert 

Bakker, Amsterdam.

•	 Jolij,	J.	(2008).	From	affective	blindsight	to	affective	blindness:	

when cortical processing suppresses subcortical information. In: 

Columbus, F. (ed.) Neural Pathways: New research, pp 205-208. 

Nova Science Publishers, New York.

•	 Jolij,	J.	(2013).	Hoe	een	angsthaas	een	jokkebrok	vangt.	Politie-

wetenschap 63. Stichting Politie en Wetenschap, Apeldoorn.

•	 Jolij,	J.,	&	Lamme,	V.A.F.	(2005).	Repression	of	unconscious	infor-

mation by conscious processing: Evidence from affective blindsight 

induced by transcranial magnetic stimulation. Proceedings of the 

National Academy of Sciences of the USA, 102, 10747-10751.

•	 Meijer,	E.H.,	&	Merckelbach,	H.	(2008).	Leugendetectie:	oude	waar-

heden en nieuwe technologieen. Justitiële Verkenningen, 34, 42-53.

•	 Porter,	S.,	&	Ten	Brinke,	L.	(2008).	Reading	between	the	lies:	iden-

tifying concealed and falsified emotions in universal facial expres-

sions. Psychological Science, 19, 508-514.

•	 Simons,	D.J.,	&	Rensink,	R.A.	(2005).	Change	blindness:	past,	pre-

sent, and future. Trends in Cognitive Science, 9, 16-20.

•	 Tsushima,	Y.,	Sasaki,	Y.,	&	Watanabe,	T.	(2006).	Greater	disruption	

due to failure of inhibitory control on an ambiguous distractor. 

Science, 314, 1786-1788. 

•	 Vanneste,	S.,	Verplaetse,	J.,	Van	Hiel,	A.,	&	Braeckman,	J.	(2007).	

Attention bias towards non-cooperative people. A dot-probe 

classification study in cheating detection. Evolution and Human 

Behavior. 

•	 Verplaetse,	J.,	Vanneste,	S.,	&	Braeckman,	J.	(2007).	You	can	judge	

a book by its cover. A kernel of truth in predictive cheating detec-

tion. Evolution and Human Behavior. 

•	 Vuilleumier,	P.,	and	Pourtouis,	G.	(2007).	Distributed	and	interac-

tive brain mechanisms during emotion face perception: evidence 

from functional neuroimaging. Neuropsychologia, 45, 174-194.

•	 Whalen,	P.J.,	Rauch,	S.L.,	Etcoff,	N.L.,	McInerney,	S.C.,	Lee,	M.B.,	&	

Jenike, M.A. (1998). Masked presentations of emotional facial ex-

pressions modulate amygdala activity without explicit knowledge. 

Journal of Neuroscience, 18, 411-418.



Deze zomer zal ik promoveren in de cog-

nitieve neurowetenschap aan de Radboud 

Universiteit. Het proefschrift bevat vier 

experimenten die op verschillende ma-

nieren ‘mindfulness’ onderzoeken. Het 

tweede hoofdstuk, getiteld ‘Mindfulness 

reduces habitual responding based on im-

plicit knowledge: Evidence from Artificial 

Grammar Learning’ zal binnenkort in het 

wetenschappelijke tijdschrift Consciousness 

and Cognition verschijnen. De studie is vorig 

jaar uitgevoerd, maar de eerste ideeën over 

het experiment stammen uit de tijd, nu al 

zo’n twaalf jaar geleden, dat ik mijn onder-

zoekspracticum deed bij Dick Bierman aan 

de Universiteit van Amsterdam…

Stephen Whitmarsh
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Het tegen-intuïtieve van 
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niet proberen te compenseren met ons lichaamsge-
wicht). 
Toegang tot deze kennis is vooral een kwestie van doen 
geworden. Anderzijds kan procedurele kennis ook cog-
nitief zijn, zoals in taal. Ik beheers bijvoorbeeld de ge-
sproken en geschreven taal goed genoeg om dit artikel 
te kunnen schrijven, maar ik zou u bijvoorbeeld geen 
(geldige) grammaticale regel kunnen uitleggen. Toch hoef 
ik maar te beginnen en ik schud het zogezegd zomaar uit 
de mouw. Procedurele kennis bestaat in andere woorden 
uit kennis die ooit bewust is opgedaan maar niet meer 
toegankelijk is, en vaardigheden die door heel veel oe-
fenen uiteindelijk automatisch en onbewust geworden 
zijn. Dat blijkt ook wel uit het feit dat bewust nadenken 
en adequaat functioneren nog wel eens met elkaar wed-
ijveren. Wil je aan het verkeer en aan een geanimeerde 
conversatie deelnemen, dan is het goed om niet al te 
veel na te denken over hoe je precies moet fietsen maar 
dat over te laten aan ons kundige automatisme.
Nu denkt u misschien: ‘maar fietsen is toch geen intuï-
tie?’ Ik geef toe dat dat inderdaad nogal tegen-intuïtief 
kan klinken, en zeker nog niet zo precies, maar we 
hebben het hier over de onderliggende cognitieve pro-
cessen, niet over de fenomenen op zich. De crux zit in 
het volgende: hoe herkent u een ongrammaticale zin? 
(Verzint u er in dit gedankenexperiment alstublieft zelf 
even één; ik heb, zoals ik al schreef, weinig bewuste 
kennis van grammatica en hoogstwaarschijnlijk is u 
daarom bij het lezen van deze tekst al een ongrammati-
cale zin opgevallen.) Als u een ongrammaticale zin leest 
weet u, ruim voordat u met een duidelijke zinsontleding 
bent begonnen, dat er ‘iets niet klopt’. Dit is een be-
langrijk gegeven in taal-experimenten en laat zien dat 
ook onze grammaticale kennis een impliciet, onbewust 
karakter heeft dat zich kan uitdrukken in een vaag gevoel 

…Met name onder tijdsdruk is ons 

vermogen beslissingen volledig uit 

te denken beperkt en bedienen we 

onszelf van heuristieken: 

‘het voelt gewoon goed’.…

Het experiment ging over intuïtief beslissen. Er waren 
toen, en eigenlijk nog steeds, relatief weinig experimen-
tele studies op dit gebied en een algemeen geaccepteer-
de theorie over intuïtie ontbreekt vooralsnog. Dat heeft 
voor een deel te maken met het feit dat het een eigen 
bestaan heeft in de collectieve beleving en in de literaire 
geschiedenis. Er is daardoor nogal wat reductie en elimi-
natie benodigd om het uiteindelijk als iets meetbaars te 
formuleren. Daar begint het in de cognitieve psychologie 
wel vaker mee en enkele omlijningen van het onderwerp 
worden hieronder geformuleerd.

Aspecten
Als eerste bekeken we intuïtie als ontstaan uit aange-
leerde associaties. Biologische instincten enerzijds en 
bijvoorbeeld Jungiaanse processen anderzijds, werden 
daarbij buiten beschouwing gelaten, en in plaats daar-
van kon intuïtie gezien worden als een accumulatie van 
ervaringsdeskundigheid.
Ook werden we geïnspireerd door onderzoek dat liet zien 
dat veel van onze opgedane kennis van een dusdanig 
complex karakter is dat bewust rationaliseren uiteinde-
lijk van weinig praktisch nut is. Met name onder tijds-
druk is ons vermogen beslissingen volledig uit te denken 
beperkt en bedienen we onszelf van heuristieken: ‘het 
voelt gewoon goed’. Deze kennis wordt dan ook vaak 
aangenomen voornamelijk toegankelijk te zijn via onze 
gevoelstoestand. Het is het idee dat juiste keuzes goed 
voelen. Er bestaat enig onderzoek dat laat zien dat com-
plexe situaties juist ingeschat kunnen worden op deze 
manier en het is gemeengoed dat sommige schaakgroot-
meesters louter ‘op hun gevoel’ spelen. Uit het Engels 
kennen we hiervoor de term ‘gut-feeling’ en uit het 
Nederlands kennen we het ‘onderbuikgevoel’.
Een derde aspect was twaalf jaar geleden een stuk on-
duidelijker voor mij. Dankzij een samenwerking met taal-
onderzoekers uit Nijmegen is het me gaan dagen dat de 
onbewuste (of beter: impliciete) kennis die zo belangrijk 
is voor intuïtie, voor veel meer van ons dagelijks gedrag 
belangrijk is. Ik doel hiermee op wat in de cognitieve 
psychologie procedurele kennis heet. Enerzijds zijn dit 
aangeleerde vermogens, vaak motorisch van aard zoals 
ons vermogen te kunnen fietsen. We weten meestal niet 
meer precies ‘hoe of wat’ we geleerd hebben (iets met 
het ronddraaien van de pedalen en in de bocht vooral 
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van onjuistheid. Dit gevoel (en onze tendentie naar deze 
vage gevoelens te handelen) is het onderwerp van het 
experiment waarover ik u wil vertellen.

Experiment
Het gaat om een klassiek artifical grammar learning-
experiment: proefpersonen krijgen voor enkele dagen 
een werkgeheugentaak te doen. Ze moeten hiervoor 
reeksen letters onthouden en overtypen. Zonder dat ze 
het weten, zijn deze reeksen niet willekeurig maar zijn ze 
gemaakt volgens een complexe set regels, met andere 
woorden: volgens een kunstmatige grammatica (zie de 
figuur hieronder). 
Ik vroeg de proefpersonen na iedere sessie naar hun 
ezelsbruggetjes en de strategieën die ze gebruikten om 
de illusie te behouden dat het een experiment was naar 
werkgeheugen. De proefpersonen deden voor een dag 
of vijf hun uiterste best en vonden het best leuk om te 
doen, vooral omdat ze steeds beter werden. Hoewel 
sommigen vermoedden dat de reeksen een zekere re-
gelmaat vertoonden, kon niemand volledige of correcte 
regels formuleren toen we ze er, helemaal aan het einde 
van het experiment, naar vroegen.
Hoe goed de proefpersonen de werkgeheugentaak 
deden, was niet zo heel belangrijk. Waar het om ging 

was de taak ze aan het begin en aan het einde deden. 
We boden ze soortgelijke letterreeksen aan, waarvan nu 
alleen de helft met dezelfde grammatica gevormd was, 
en de andere helft de grammaticale regels op een sub-
tiele manier schond. Ze moesten vervolgens per reeks 
aangeven of ze deze ‘mooi/prettig’ vonden of ‘lelijk/on-
prettig’. Het is een veel gerepliceerd gegeven dat proef-
personen aan het einde van het experiment grammati-
cale reeksen prefereren boven niet-grammaticale regels 
(en dat niet deden aan het begin van het experiment). 
Door het herhaaldelijk bezig te zijn met de grammaticale 
regels hebben ze namelijk, zonder dat ze het bewust 
weten, kennis opgedaan over die regelmatigheden.
Aan het einde van het experiment vulden de proefperso-
nen ook een vragenlijst in waarmee de mate van ‘mind-
fulness’ gemeten werd.
Op dat laatste kan een hoop aangemerkt worden aange-
zien het nog maar de vraag is of mindfulness werkelijk 
via een vragenlijst gemeten kan worden. Echter, in dit 
soort experimentele situaties is het vaak het beste wat 
we kunnen doen en de vragenlijst lijkt zich toch psycho-
metrisch (als meetinstrument) best aardig te gedragen. 
De mindfulness-vragenlijst poogt te meten hoe vaak men 
zich bewust is van lichamelijke sensaties, gedachten en 
handelingen. Je zou dus kunnen verwachten dat mensen 
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die hierop hoger scoren, beter toegang hebben tot hun 
‘gut-feeling’. Dit idee is eerder onderzocht, maar met 
zeer wisselend succes.

Resultaten
De uitkomsten van dit experiment waren zeker om over 
naar huis te schrijven (of in ieder geval naar een weten-
schappelijk tijdschrift).
Zoals verwacht, bleken de proefpersonen (na de werkge-
heugenoefeningen en niet daarvoor) grammaticale van 
niet-grammaticale reeksen te onderscheiden op de basis 
van louter hun voorkeur. Zoals gezegd, dit is oud nieuws. 
Een nieuwe bevinding echter, is de relatie tussen dit ge-
geven en de mindfulness-scores. Hoewel de proefperso-
nen dus gemiddeld genomen hun voorkeur sterk uitspra-
ken voor grammaticale reeksen (en tegen ongrammatica-
le reeksen), bleek dit bij nadere analyse alleen het geval 
bij die personen die minder mindful waren! Hoe hoger 
proefpersonen scoorden op de mindfulness-vragenlijst, 
des te minder hun voorkeur uitging naar grammaticale 
letterreeksen. Bij degene die het hoogste scoorde op de 
mindfulness-vragenlijst waren de voorkeuren zelfs gelijk 
verdeeld over grammaticale en niet-grammaticale reek-
sen. Let wel, er was geen verband tussen hun mindful-
ness-score en hoe goed ze de werkgeheugentaak deden, 
noch met hun vermogen achteraf de grammaticale regels 
te herkennen (in een apart experiment). Deze controles 
laten zien dat het effect van mindfulness niet het gevolg 
was van bijvoorbeeld een gebrek aan inzet of aan lingu-
istische vaardigheden.

Conclusie
De statistiek loog er niet om (kans of toeval slechts 1 op 
1000), maar hoe zou je dit resultaat kunnen verklaren?
Eigenlijk is het helemaal niet zo tegen-intuïtief wanneer 
je er even over nadenkt. Ook een bestudering van de 
literatuur (en de eigen ervaring) laat zien dat intuïtief 
beslissen het best tot uitdrukking komt wanneer er op de 
‘automatische piloot’ gehandeld wordt. In andere woor-
den wanneer het bewustzijn niet noodzakelijk in de be-
slissing betrokken wordt. Zoals ik al inleidde, intuïtie kan 
wellicht gezien worden als een procedureel geheugen 
wat zich vooral uit in een reflexmatig doen. Mindfulness 
(zoals dat door de vragenlijst gemeten wordt) is nu juist 
de eigenschap om bewust te worden van ons gevoelens, 

gedachten en handelingen en niet op de automatische 
piloot te reageren. Het is wel belangrijk te onderkennen 
dat we in dit experiment te maken hebben met onbewust 
leren – men wist tijdens de werkgeheugentaak niet dat 
men grammaticale regelmatigheden aan het aanleren 
was. In een situatie waarbij er bewust geleerd (of afge-
leerd) wordt, zal mindfulness een tegengestelde invloed 
kunnen hebben.
Wat we dus uit dit onderzoek kunnen concluderen, is 
dat mindfulness – als een tendentie en wellicht mogelijk 
getraind door mindfulness-meditatie – ons kan weerhou-
den automatisch te reageren op aangeleerde patronen, 
patronen die soms best complex en intelligent kunnen 
zijn. Intuïtie is echter een ‘double-edged sword’, het kan 
ons informeren maar ook in gebaande paden laten vol-
harden die lang niet altijd productief zijn. Mindfulness-
meditatie (vipassana) is in de kern een oefening in 
bewustwording. Het aanleren van productieve patronen 
(intuïtie) doen we echter ook door oefening.
Het is uiteindelijk net als leren fietsen: doen totdat het 
een gewoonte wordt. n

De publieke verdediging van mijn proefschrift 
‘Nonreactivity and Metacognition in Mindfulness’ zal 
plaatsvinden op 20 augustus, om 14:30 u., in de Aula 
van de Radboud Universiteit.

…Intuïtie is echter een ‘double-edged 

sword’, het kan ons informeren maar ook in 

gebaande paden laten volharden die lang 

niet altijd productief zijn.…
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BOEKEN

Tijdens mijn studie psychologie was het onderzoek van 
Daniel Kahneman en zijn collega en goede vriend Amos 
Tversky verplichte kost. Hun onderzoek liet zien dat in-
tuïtief genomen beslissingen vaak aantoonbaar onjuist 
zijn. Het bestuderen van hun werk ging bij mij niet van 
harte. ‘Intuïtie’ was voor mij een heilig woord, zo ergens 
tussen ‘God’ en ‘de hemel’ in. Als iedereen maar meer 
ging vertrouwen op zijn intuïtie, zo dacht ik, dan zou het 

allemaal wel goed komen met de wereld. 
Maar Kahneman en Tversky schreven het ene na het an-
dere artikel waarin zij aantoonden dat we juist niet kun-
nen vertrouwen op onze intuïtie. Een van hun eerste ge-
zamenlijke projecten betrof de betrouwbaarheid van hun 
eigen intuïtieve oordelen in de statistiek. Ze ontdekten 
hun falende intuïtie eerst bij zichzelf en onderzochten 
toen of het een algemeen verschijnsel was. Bij dat on-
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derzoek vroegen ze aan hun collega’s om te voorspellen 
hoe groot de kans was (statistisch) dat de uitkomst van 
een bepaald onderzoek succesvol herhaald zou kunnen 
worden. Het bleek dat hun collega-wetenschappers, zelfs 
als ze hadden doorgeleerd in de statistiek, die kans veel 
te hoog inschatten. 
Dit was nog maar het begin van een lange stoet van op 
zijn minst opmerkelijke, zo niet zorgwekkende onder-
zoeksresultaten. Een van hun belangrijke drijfveren was 
het bijstellen van het model van de rationele beslisser 
in de economie. Daar was niks rationeels aan, vonden 
zij. Zo bleek bijvoorbeeld dat we risico’s op verlies heel 
anders inschatten als we in een riskante situatie zitten. 
Als onze situatie veilig is, gaan we risico’s uit de weg, 
zelfs als het maar een zeer klein risico is, terwijl we juist 
een onverantwoord groot risico nemen als we al in een 
heel moeilijke positie zitten. Dit is niet rationeel, en deze 
resultaten pasten daarom niet in het mensbeeld dat 
economen hanteerden. Een andere ontdekking was dat 
beleggingsadviseurs de langetermijnontwikkeling van de 
markt maar bar slecht konden voorspellen. Financieel ge-
zien is het maar het beste om het advies van de experts 
te negeren, nog afgezien van het honorarium dat je daar-
mee kunt uitsparen. Als je wilt beleggen is de beste stra-
tegie om aandelen te kopen in een aantal verschillende 
bedrijfstakken en die vervolgens zo lang mogelijk vast te 
houden. Daarbij is het verstandig om de koersontwikke-
ling niet te volgen. Kahneman en Tversky toonden name-
lijk aan dat koersverlies emotioneel harder aankomt dan 
een even grote koerswinst. Je kunt dat dan beter maar 
niet weten, want je gaat je daardoor ongelukkiger voelen 
dan de koersontwikkeling rechtvaardigt. Voor het verta-
len van psychologische inzichten naar een economische 
context ontving Kahneman in 2002 de Nobelprijs voor de 
economie.
Kahneman is inmiddels al bijna tachtig. Eind 2011 ver-
scheen van zijn hand een boek, opgedragen aan de in-
middels overleden Tversky, waarin hij een overzicht geeft 
van wat hij met en zonder Tversky heeft bedacht en ont-
dekt, aangevuld met het werk van veel andere onderzoe-
kers. De Engelse titel van dit overzichtswerk is Thinking, 
Fast and Slow. Het werk is in het Nederlands verschenen 
onder de titel Ons feilbare denken. Kahnemans boek 
leest als een trein en zit tjokvol wetenswaardigheden. 
Onderzoeksgegevens waarbij je van verbazing (of ontzet-
ting) van je stoel valt, wisselt hij af met anekdotes over 

de omstandigheden die hem tot onderzoek inspireerden. 
Het is niet alleen interessant om te weten hoe feilbaar 
onze intuïtie is, je kunt uit zijn onderzoeksresultaten ook 
afleiden hoe je bepaalde blunders kunt voorkomen. Door 
beleggingsexperts te negeren, bijvoorbeeld.
Kahneman gebruikt een model voor ons denken dat 
vruchtbaar is gebleken en ook door andere onderzoekers 
wordt gebruikt. In ons hoofd zitten eigenlijk twee den-
kers, zegt hij, elk met andere eigenschappen en doelstel-
lingen. De twee denkers noemt hij Systeem 1 en Systeem 
2. Systeem 1 is snel en gebruikt daartoe allerlei afstekers 
in het denken, zogenaamde ‘heuristieken’. In het dage-
lijks spraakgebruik zouden we het denken van Systeem 
1 aanduiden met intuïtie. Systeem 2 is daarentegen 
grondig en langzaam, maar lui. Systeem 2 komt alleen in 
beweging als het niet anders kan, maar het produceert 
wel betere oordelen en beslissingen dan Systeem 1.
Een veelgebruikte heuristiek van Systeem 1 komt neer 
op een slimme redenaarstruc: kun je het antwoord op 
een bepaalde vraag niet zo snel vinden, verander dan de 
vraag in eentje waar je wel een antwoord op weet. Stel 
dat je kandidaten beoordeelt voor een vacature op de fi-
nanciële afdeling van je bedrijf. De vraag die je probeert 
te beantwoorden is: ‘Kan deze kandidaat beter boekhou-
den dan de andere kandidaten?’ Dat is moeilijk te beoor-
delen in de korte tijd dat je iemand ziet. Systeem 2 wil 
daar geen moeite voor doen en speelt de vraag door aan 
Systeem 1, die de vraag slinks verandert in een vraag 
die makkelijker te beantwoorden is: ‘Vind ik de persoon 
tegenover mij aardig?’ of: ‘Krijg ik een goed gevoel bij 
deze persoon?’. Dat zijn het soort vragen waar Systeem 
1 wel weg mee weet. Ook al ben je je vaak niet van je 
gevoelens bewust, Systeem 1 heeft daar wel toegang toe. 
Systeem 1 werpt vervolgens dat positieve of negatieve 
gevoel je bewustzijn in als antwoord op de vraag die 
Systeem 2 moest beantwoorden. Helaas heeft zo’n ant-
woord vaak meer te maken met de charmes van de kan-
didaat (of hoe lang geleden je lunch was) dan met zijn 
of haar boekhoudkundige kwaliteiten. Systeem 1 kijkt 
alleen naar oppervlakkige kenmerken, want dieper gra-
ven vereist werk dat alleen door Systeem 2 kan worden 
gedaan (als het al zin heeft om daaraan te beginnen). 
Dit leidt tot het principe dat als een rode draad door het 
boek loopt: WYSIATI, wat staat voor ‘What You See Is All 
There Is’. Dit zou je kunnen vertalen als WIZIC: ‘Wat Ik Zie 
Is Compleet’. We laten ons leiden door informatie die di-
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rect beschikbaar is, en proberen op basis van incomplete 
informatie een samenhangend plaatje te maken. Als het 
plaatje voor ons gevoel klopt, is een oordeel over de situ-
atie een fluitje van een cent. De kandidaat is geschikt 
voor de functie, de verdachte is schuldig, dit regerings-
besluit vermindert het begrotingstekort, enzovoort. 
Deze strategie heeft twee problemen. Het eerste pro-
bleem is dat als je meer informatie in overweging neemt, 
het moeilijker is om het plaatje helemaal te laten klop-
pen. Meer informatie betekent ook vaak meer tegenstrij-
dige informatie. Je bent niet geneigd om spontaan op 
zoek te gaan naar extra informatie waar alleen het luie 

…Als je wilt beleggen is de beste strategie om 

aandelen te kopen in een aantal verschillende 

bedrijfstakken en die vervolgens zo lang moge-

lijk vast te houden. Daarbij is het verstandig om 

de koersontwikkeling niet te volgen…
Systeem 2 iets mee kan aanvangen, ook al kun je alleen 
met die extra informatie tot een meer gefundeerd en 
meer genuanceerd oordeel komen. Het tweede probleem 
is dat we meer overtuigd zijn van de juistheid van ons 
oordeel naarmate het plaatje (voor ons gevoel) beter 
klopt. Dit leidt tot de paradoxale en gevaarlijke situatie 
dat we meer vertrouwen hebben in ons oordeel als we 
minder van het onderwerp afweten. Zolang dat beperkt 
blijft tot ergerlijke discussies op verjaardagsfeestjes 
is het leed nog wel te overzien, maar als het gaat om 
slecht-geïnformeerde politici, aanklagers of beleggings-
adviseurs, dan kan het WIZIC-principe veel meer schade 
berokkenen. Schade die zeker deels te voorkomen is. 
Het werk van Kahneman en Tversky riep ook kritiek op. Er 
waren onderzoekers die wel wilden aannemen dat het in-
tuïtieve Systeem 1 af en toe steken liet vallen, maar vol-
gens hen functioneerde intuïtie soms of vaak juist heel 
goed. Eén van die kritische onderzoekers is Gary Klein. 
Hij houdt zich bezig met wat hij ‘naturalistic decision 
making’ noemt. Hij raakte bijvoorbeeld onder de indruk 
van de intuïtie bij brandweermannen. Die namen snelle, 
intuïtieve en vaak correcte beslissingen. Zoals een echte 
wetenschapper betaamt, voor wie de waarheid zwaarder 
weegt dan zijn ego, nodigde Kahneman Klein uit om hun 
controverse te beslechten door gezamenlijk onderzoek te 
doen. Ze kwamen tot de conclusie dat intuïtieve beslui-
ten van Systeem 1 inderdaad soms wél betrouwbaar zijn, 
zoals bij brandweermannen. Belangrijk is dat het dan 
gaat om intuïtie die is gebaseerd op een rijk arsenaal 
aan ervaringen met situaties waarvan je ook daadwerke-
lijk iets kunt leren. 
Dit boekverslag kan geen recht doen aan de rijkdom 
waar Kahneman ons op trakteert. Ik las de Engelse versie 
van het boek. De Nederlandse vertaling vertoont nogal 
wat mankementen. Niet alleen zijn er foutjes in de ver-
wijzingen, maar op veel plaatsen is de tekst ongelukkig 
of zelfs fout vertaald. Als het enigszins kan, lees dan de 
oorspronkelijk versie in het Engels. Maar zelfs tussen de 
mankementen door blijft de inhoud nog steeds erg de 
moeite waard. Een aanrader dus! n

Daniel Kahneman
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Peer-review (collegiale toetsing) is een methode om de 
kwaliteit van een publicatie te onderwerpen aan de kriti-
sche blik van vakgenoten. Peer-reviews zouden de garan-
tie moeten bieden, mits correct uitgevoerd, dat bij de ter 
publicatie aangeboden artikelen het kaf van het koren 
wordt gescheiden. Onderzoek dat nu goed is uitgevoerd, 
is dat over enkele jaren nog steeds. Althans, zo zou het 
moeten zijn… De praktijk is anders. Er is een groeiende 
belangstelling voor peer-reviews. De bezorgdheid over 
de adequaatheid en de eerlijkheid waarmee de methode 
wordt toegepast, stijgt evenredig met die belangstelling. 
De peer-review-methode wordt toegepast binnen een 
breed scala van wetenschappelijke disciplines. Zeer vaak 
is de methode reeds ter discussie gesteld, met name ten 
aanzien van de beoordeling van de betrouwbaarheid, de 
controleerbaarheid van het onderzoek, de vooroordelen 
die een rol spelen en ten aanzien van de competenties 
van de onderzoekers. De kritische vragen leidden er niet 
toe dat er gericht onderzoek gedaan werd naar hoe met 
deze variabelen wordt omgegaan. Het onderzoek dat hier 
wordt samengevat, is een poging om het peer-review-
proces wel rechtstreeks te bestuderen. 
Als proefmateriaal werden twaalf artikelen geselecteerd, 
afkomstig van prestigieuze en hoogst productieve 
Amerikaanse psychologische instituten. Elk artikel was 
reeds gepubliceerd in een van de twaalf meest gerenom-
meerde Amerikaanse psychologische tijdschriften. Deze 
tijdschriften kenmerken zich door een hoge afwijzings-
graad (80%) en het gebruik van een niet-blinde beoorde-
ling. Aan de oorspronkelijke manuscripten, die dus reeds 
achttien tot tweeëndertig maanden daarvoor al beoor-
deeld en gepubliceerd waren, werden voor dit onderzoek 
fictieve auteursnamen en instituutsnamen gekoppeld. 
Vervolgens werden de artikelen opnieuw ter publicatie 
ingediend. 
Van de steekproef van 38 redacteuren en beoordelaars 
ontdekten slechts drie (8%) dat er sprake was van een 

Is wetenschap objectief?

hernieuwde indiening. Dus konden voor het onderzoek 
de negen overgebleven publicaties participeren in het 
beoordelings- en evaluatieproces. Acht van de negen 
publicaties werden geweigerd. Zestien van de achttien 
beoordelaars (89%) gaven een negatief publicatie-advies 
dat door redactie opgevolgd werd. 
De redenen hiervoor werden in veel gevallen omschreven 
als ‘ernstige methodologische tekortkomingen’. 
Uiteraard roept dit allerlei vragen op. Waren de onder-
zoeken bij de eerste publicatie reeds niet goed? Hoe 
onpartijdig, onbevooroordeeld is de peer-review? Is er 
dermate veel methodologische vooruitgang geboekt, dat 
onderzoek van enkele jaren geleden niet meer up-to-date 
is? Of: hoe willekeurig zijn wetenschappelijke bevindin-
gen die het grote licht zien? Een aantal mogelijke inter-
pretaties van deze bevindingen wordt nog onderzocht en 
beoordeeld. n

•	 Bovenstaande	is	een	samenvatting	van	‘Peer-review	practices	of	

psychological journals: The fate of published articles, submitted 

again’, gepubliceerd door D.P. Peters en S.J. Ceci in Behavioral and 

Brain Sciences, 5(2), 1982, pp. 187-195. Vertaling: Fred Melssen.

Over het wonderbaarlijke lot van reeds gepubliceerde 

artikelen die opnieuw ter publicatie worden ingediend…

NIEUWS
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midden tussen volgelingen en andere bezoekers. De 
sceptici hebben in dit geval hun kans gehad: Sai Baba 
heeft materialisaties geproduceerd vanaf zijn jeugd 
(zijn puberteit?) tot vlak voor zijn overlijden op 85-jarige 
leeftijd. (Er waren in India geen geboorteregisters, het 
geboortejaar zou 1926 of 1929 zijn.) Ondanks verwoede 
pogingen daartoe, hebben de sceptici geen bewijs van 
trucs kunnen leveren.

Experimenten
Sai Baba, aan wie in India door zijn volgelingen god-
delijke eigenschappen toegeschreven werden, leende 
zich niet voor wetenschappelijke experimenten. Wat daar 
het dichtste bij komt, zijn de observaties van Erlendur 
Haraldsson en Karlis Osis, begin jaren ’70 van de vorige 
eeuw. 
Tijdens een interview, begin december 1973, materiali-
seerde Sai Baba een ring voor Karlis Osis. Dit was een 
goudkleurige ring met daarin gevat een steen met – ge-
emailleerd – een afbeelding van Sai Baba. In hetzelfde 
interview zegt Sai Baba dat “het dagelijks leven en de 
spiritualiteit zouden samengegroeid moeten zijn als 
een dubbele rudraksha”. Wat een dubbele rudraksha 
is, blijft een vraag voor Osis en Haraldsson, tot – om 
het probleem op te lossen – Sai Baba een dubbele ru-
draksha materialiseert. (Een soort noot, twee aan elkaar 
gegroeid, wat een zeldzaamheid is, zie voor de details 
Haraldsson’s boek.) 
In een volgend interview, eind januari 1974, dringen 
Osis en Haraldsson opnieuw aan op een gecontroleerd 
experiment. Op een gegeven moment tijdens het gesprek 
zegt Sai Baba, die op een paar meter afstand van hun 
zit: “Kijk eens naar je ring.” De steen is uit de ring ver-
dwenen! Zoeken op de vloer levert niets op. Bij inspec-
tie blijken de haakjes waarmee de steen vastzat, niet 
verbogen te zijn. Sai Baba’s commentaar: “Dit was mijn 
experiment.” Het verhaal is uitvoerig beschreven in een 
artikel in het Journal of the American Society for Psychical 
Research	(Haraldsson	&	Osis,	1977)	en	ook	in	het	boek	
van Haraldsson uit 1987: Miracles are my visiting cards.

Materialisatie?
33 Jaar geleden is deze auteur zelf met Erlendur 
Haraldsson naar India geweest om swami’s, ‘heilige’ 
mannen, te onderzoeken die ook materialisatieverschijn-
selen vertoonden. 
Bij een bezoek in 1979 aan de ashram van Sai Baba in 
Whitefield, heb ik zelf de materialisatie van vibhuti ge-

Wat werkte er bij Sai Baba? Zijn grootste bekendheid 
genoot hij vanwege de materialisatieverschijnselen die 
regelmatig bij hem optraden. Uit het niets bracht hij din-
gen te voorschijn, ringen, hangers, kettinkjes, maar ook 
zoetigheden, fruit en vaak vibhuti, heilige as. Behalve 
de vibhuti produceerde Sai Baba over een lange periode 
naar schatting twintig tot veertig voorwerpen per dag! 
Volgens de sceptici ‘natuurlijk’ een trucje. Alleen, nog 
steeds is er niemand die weet hoe de truc werkt, of 
die de truc na kan doen. In een enkel geval misschien, 
met zorgvuldige voorbereiding, maar niet onder de om-
standigheden waaronder Sai Baba dit deed, dagelijks, 

Sathya Sai Baba (1926-2011) was een guru die ook 

buiten Zuid-India waar hij woonde een grote bekend-

heid genoot. Wereldwijd werd hij gerespecteerd als 

een bijzonder man, gezien zijn overlijdensbericht in 

The Economist, een blad dat men toch niet in verband 

brengt met goedgelovigheid, maar eerder met de slo-

gan “wat werkt, dat werkt”…

Joop M. Houtkooper
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Sai Baba
Zijn met hem de wonderen 

de wereld uit?
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zien vanaf een afstand van ongeveer twee meter. Ik ben 
geen goochelaar, maar ik zie de mogelijkheid van een 
truc niet. Wat dat betreft ben ik in het goede gezelschap 
van Dr. Eruch Fanibunda, een kaakchirurg uit Mumbai en 
lid van de International Brotherhood of Magicians (de 
wereldorganisatie van goochelaars, waar je niet zomaar 
lid van kunt worden). 
Er zijn genoeg mensen die beweren dat het een goo-
cheltruc ‘moet zijn’. Parapsychologen zijn meestal wat 
minder dogmatisch over hoe de wereld in elkaar zit. Dan 
is er nog de vraag of er sprake is van een echte mate-
rialisatie, dat wil zeggen: de creatie van een voorwerp 
dat daarvoor niet bestond, of van teleportatie (niet het 
begrip uit de kwantumfysica, maar transport van materie 
van de ene plaats naar de andere zonder aanwijsbaar de 
tussenruimte te passeren) van een voorwerp ergens an-
ders vandaan. Maar waar vandaan? Navraag bij edelsme-
den en juweliers in de omgeving heeft niets opgeleverd, 
terwijl de productie van enkele tientallen voorwerpen per 
dag toch in de gaten zou mogen lopen.

Andere verschijnselen
Er zijn nog een aantal verschijnselen bij Sai Baba die 
minder bekend zijn: bilocatie en de materialisatiever-
schijnselen op afstand, die nog eens wat extra hoofd-
brekens met zich meebrengen. Met name bij de zoge-
naamde ‘distant vibhuti cases’, ontstaat vibhuti op foto’s 
van Sai Baba bij volgelingen thuis zonder dat Sai Baba 
in de buurt is. Volgens verschillende getuigen treedt dit 
nog steeds op, waarmee de ondertitel van dit artikel een 
extra dimensie krijgt. 
De nieuwe editie van Haraldsson’s boek geeft van deze 
verschijnselen een aantal zo goed mogelijk gedocu-
menteerde gevallen, met daarbij een discussie over 
mogelijke hypotheses, en verder een hoofdstuk met een 
aantal uitspraken van Sai Baba die zijn spirituele visie 
weergeven. 
Sai Baba’s populariteit duurt nog tot op de dag van van-
daag, getuige de duizenden bezoekers die nog steeds 
zijn ashram in Puttaparthi bezoeken. Die populariteit 
is niet alleen aan de materialisatieverschijnselen te 
danken, maar zeker ook aan zijn rol als spiritueel leider. 
Daarbij mag genoemd worden dat Sai Baba zijn invloed 
aangewend heeft om de Indiase maatschappij te ver-
beteren door ziekenhuizen, scholen en colleges op te 
richten en door zijn volgelingen ertoe te brengen hulp-
programma’s op te zetten om medische en voedselhulp 
te brengen naar de armste delen van het Indiase plat-

teland. Die hulpprogramma’s, gebaseerd op vrijwilligers-
werk, functioneren nog steeds. 

Nieuwe verificatie
De nieuwe editie van Haraldsson’s boek zal wellicht deze 
zomer uitkomen, onder de titel: Modern Miracles: Sathya 
Sai Baba; The Story Of A Modern Day Prophet. Om deze 
nieuwe editie voor te bereiden, heb ik in februari en 
maart 2013 Erlendur Haraldsson vergezeld op een reis 
naar de ashram van Sai Baba in Puttaparthi, Zuid-India. 
De bedoeling van deze reis was onder andere om men-
sen uit de naaste omgeving van Sai Baba te interviewen, 
twee jaar na diens overlijden, om zo een beeld te krijgen 
dat mogelijk gedifferentieerd zou zijn, vergeleken met 
dat van de verschijnselen bij Sai Baba, verkregen toen 
hij nog leefde. 
Deze reis, mogelijk mede dankzij een genereuze sub-
sidie van de J. Kleijne-Frankfort Stichting, heeft een 
hoeveelheid nieuwe informatie opgeleverd, zoals beeld-
materiaal, dat ook in het boek opgenomen wordt. Wat de 
diversiteit, de raadselachtigheid en de echtheid van de 
verschijnselen betreft, is het perspectief voor een puur-
materialistisch wereldbeeld er niet beter op geworden. 
Het boek, dat objectief en niet vanuit de visie van een 
geloven in de verschijnselen is geschreven, bevat geval-
len die door uitvoerige interviews met alle ooggetuigen 
zo goed mogelijk geverifieerd zijn. Het is daarom een uit-
daging aan de parapsychologie, deze verschijnselen te 
verklaren en ook om een onderzoeksprogramma te ont-
werpen voor de gelegenheid als dergelijke verschijnselen 
zich nog eens voor zouden doen. n
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De J. Kleijne-Frankfort Stichting is een fonds ter bevor-
dering van parapsychologisch onderzoek en de ver-
spreiding van de resultaten daarvan. Subsidie werd 
eerder gegeven voor onder andere de reis naar India 
van J.M. Houtkooper in 1979 en voor het jubileumcon-
gres van de SPR.
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Hans van Uden

Op 25 mei jl. bezocht ik, als geïnteresseerde 

leek met een behoorlijk gevoel voor scep-

sis, voor de derde maal met veel plezier de 

door de SPR georganiseerde ‘Dag van de 

Parapsychologie’ (DvdP). De onderwerpen 

die parapsychologen bestuderen spreken nu 

eenmaal sterk tot de verbeelding. In de main-

stream wetenschap worden ze met argusogen 

bekeken zo niet weggelachen. Goedgelovige 

sensatiezoekers en zweverige types worden 

aangetrokken, gezien de grote aantallen be-

zoekers van de Paravisie-beurzen. Het aantal 

bezoekers van DvdP staat hiermee in schril 

contrast. Helaas, zou ik zeggen, maar niet 

geheel onverwacht. Tenslotte zijn op de DvdP 

serieuze wetenschappers aan het woord…
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Vooraf ontstond er enige verwarring over de juiste locatie 
en ook de routebeschrijving was niet voor iedereen dui-
delijk. Gezien mijn driejarige ervaring met de DvdP kwam 
dit niet als een verrassing en wekte ook geen irritatie. De 
dagen, die het karakter hebben van een ook voor leken 
toegankelijk mini-congres, worden immers gekenmerkt 
door een gemoedelijke sfeer, informeel karakter en een 
prettige ons-kent-ons sfeer. Een hoog improvisatieniveau 
is hierin niet storend. Er wordt duidelijk gewerkt met een 
laag budget. Uit welingelichte bron vernam ik dat er dit 
jaar vooraf weinig aanmeldingen waren. Was de publi-
citeit wel voldoende kun je je dan afvragen? Gelukkig 
bleek op de dag zelf het bezoekersaantal ongeveer gelijk 
aan de vorige door mij bezochte dagen.
De DvdP werd geopend door Dick Bierman. De locatie 
was de Turingzaal in het Science Park te Amsterdam. 
Dick vertelde veel wetenswaardigheden, best interes-
sant, maar ik had liever ook een inleiding gehad over het 
begrip retrocausaliteit, dat het Leitmotiv was van de bij-
eenkomst. Als leek had ik wel enig idee van wat retrocau-
saliteit ongeveer is, maar een goede omschrijving ervan 
was toch wel welkom geweest.
De eerste presentatie, met als titel ‘Retrocausalitieit 
en Intuïtie: signalen uit het brein’, werd gegeven door 
Casper Zweerus en Lettie Stupers, twee biologiestu-
denten. Ik zie het niet als mijn taak een wetenschap-
pelijk verantwoorde evaluatie van de gepresenteerde 
onderzoeken te geven, ik heb filosofie en antropologie 
gestudeerd en ben dus geen parapsycholoog. Vandaar 
alleen een impressie. Mijn indruk was dat er hier sprake 
was van een intelligent opgezet onderzoek door talent-
volle studenten. Het onderwerp presentiment spreekt, 
hoe kan het anders in de parapsychologie, sterk tot de 
verbeelding. Het leek erop dat de presentatoren het 
onderwerp goed beheersten en hun voordracht was ook 
zeer zelfbewust. Ze begonnen met een anekdote. Er 
stond een vrouw in een rij op een vliegtuig te wachten. 
Ze ontwikkelde een hevige buikpijn zodat ze de reis 
moest afzeggen, Het vliegtuig verongelukte en ze werd 
gered door de buikpijn. Toeval, zullen veel mensen zeg-
gen – of er is hier sprake van presentiment. De sprekers 
presenteerden een intelligente onderzoeksopzet. Helaas 
bleken de resultaten teleurstellend. Mijns inziens zou 
het een verrijking zijn wanneer de integrale presentatie 
van het onderzoek verschijnt in het volgende tijdschrift. 
Dit geldt voor alle presentaties. Het was echter jammer 
dat de verstaanbaarheid niet altijd goed was. Bij het 
wegdraaien van het hoofd naar het scherm waren ze 

vanaf mijn positie nauwelijks te verstaan. Het ontbreken 
van een inleiding op het onderzoek in de vorm van een 
abstract verminderde de waarde van de presentatie als 
middel tot kennisoverdracht. 
Deze laatste opmerking geldt ook voor alle andere pre-
sentaties. Het lijkt mij een goed advies om vooraf aan 
de DvdP korte overzichten (abstracts) in het definitieve 
programma op te nemen met daarin: de vraagstelling, 
een globaal overzicht van de onderzoeksopzet en de 
conclusies. De conclusie van het onderzoek was dat de 
resultaten niet indrukwekkend zijn ten gunste van para-
normale verschijnselen.
De tweede presentatie had als onderwerp: ‘Leren na het 
tentamen, helpt dat?’ Iets voor luie studenten grapte 
Dick Bierman, de presentator. Hij begint met te stellen 
dat uit een meta-analyse, waarbij veel voorafgaande ex-
perimenten werden geanalyseerd, blijkt dat de uitkomst 
niet aan toeval is toe te schrijven. Met andere woorden: 
precognitie blijkt te bestaan. Uiteraard een spectacu-
laire conclusie. Volgens Dick geloven veel mainstream 
wetenschappers dit niet, hetgeen ons niet zal verbazen. 
Misschien kan verder onderzoek meer duidelijkheid 
verschaffen. In het vervolg van deze presentatie werden 
veel (voor leken) onbekende begrippen gebruikt, zodat 
een duidelijke schriftelijke inleiding vooraf een grote ver-
betering zou zijn. Ook is de opbouw wat chaotisch.
Tussen de presentaties door, geeft Dick Bierman een 
life demo van het ‘Associative Remote Viewing’ Casino-
experiment. Dit experiment is onlangs gestart en wordt 
momenteel door de Volkskrant op de voet gevolgd in de 
rubriek ‘Ware Wetenschap’. Een ‘remote viewer’ (iemand 
die via paranormale weg indrukken verkrijgt van een 
locatie waar zich een persoon bevindt) wordt hierbij 
ingeschakeld om een afbeelding van een locatie te voor-
spellen. Op een later tijdstip genereert de computer twee 
willekeurige afbeeldingen. Wanneer een van de afbeel-
dingen overeenkomt met de beschrijving van de ‘remote 
viewer’, wordt er op rood of zwart gespeeld bij een on-
line roulette. Bij succes krijgt de ‘remote viewer’ de juiste 
afbeelding als feedback terug. Aan de hand van een 
beknopte vragenlijst aan het publiek, wordt een ‘profiel’ 
van een locatie opgesteld. Als de computer twee afbeel-
dingen heeft uitgekozen, blijkt een van de afbeeldingen 
goed te voldoen met het opgestelde profiel. Er wordt met 
echte euro’s ingezet. En jawel, het publiek wint en Dick 
Bierman is wat rijker geworden. Interessant is dat Dick 
vertelt dat er mensen zijn die daadwerkelijk veel geld 
verdiend hebben met dergelijke Casino-experimenten. 
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De derde presentatie was van Eva Lobach. Het onder-
werp was weer spectaculair: ‘Voorspellende dromen’. 
De vraag is: als er voorspellende dromen bestaan, ligt 
dan de toekomst vast en wat is dan nog die toekomst? 
Zijn er wellicht meerdere toekomsten? Ze bespreekt een 
droom met een kroonluchter, waarbij een ongeval dreigt, 
maar het blijkt mogelijk om na deze droom de afloop 
ten goede te keren. Volgens Eva blijkt bij twee derde van 
de voorspellende dromen met dramatische afloop het 
noodlot afwendbaar te zijn. Wat betekent dit voor de 
toekomst? Vragen die hierbij opkomen zijn: Gaat het hier 
vaak om triviale overeenkomsten? Men droomt zo vaak, 
dat er altijd wel iets is dat op een voorspellende droom 
lijkt. Ligt de toekomst vast? Weet je als je wakker wordt 
of het een voorspellende droom is? Vervolgens vertellen 
bezoekers over hun dromen, maar de vragen kunnen niet 
eenduidig worden beantwoord. Tenslotte vermeldt Eva 
de opvatting van de Finse onderzoeker Antti Revonsuo, 
die zegt dat we ook dromen als we wakker zijn. ’s Nachts 
vallen prikkels van buiten weg, waardoor dromen vrij 
spel krijgen. De belangstelling voor (voorspellende) 
dromen is al zo oud als de mensheid en ook in ‘primi-
tieve culturen’ wordt veel waarde gehecht aan dromen. 
Ik hoop dat Eva het volgend jaar weer dit onderwerp 
bespreekt en komt met een overzicht van het weten-
schappelijk onderzoek ernaar en een poging doet om op 
de bovenstaande drie vragen een antwoord te geven. Ik 
besef het, geen geringe opgave. 
Als laatste presentator kwam, evenals vorig jaar, Hein 
van Dongen aan het woord. Hij besprak de filosofische 
aspecten van retrocausaliteit en wat het betekent voor 

ons wereldbeeld. Filosofieën die we niet nodig hebben 
met betrekking tot retrocausaliteit zijn de fenomenologie 
en het positivisme. De spreker pleit voor een experimen-
tele filosofie. Niet duidelijk is wat hij daar onder verstaat.
Retrocausaliteit kwam ook in het verleden ter sprake 
met name in teleologische (doelgerichte) opvattingen 
en in de thermodynamica. Tenslotte, aldus Hein, heeft 
onze opvatting over causaliteit veel te maken met onze 
leefwereld. Weer wist de spreker een interessante lezing 
te brengen, maar helaas werd hij aan het einde slechter 
verstaanbaar alsof de vermoeidheid toesloeg.
Slotoverweging: Het is bekend dat wetenschappers over 
het algemeen geen goede presentatoren zijn van hun 
onderzoek, enkele uitzonderingen daargelaten. Ik vind 
dat niet vreemd. Wetenschappers zijn inhoudelijk bezig 
en de presentatie komt op de tweede plaats. Daarom is 
het belangrijk dat er bij wetenschappelijke congressen 
goede voorwaarden geschapen worden voor duidelijke 
presentaties. Daarom wil ik als ex-organisator van grote 
wetenschappelijke congressen enkele suggesties doen.
Stel een duidelijke begroting op. Begin met een Leit-
motiv voor het congres. Dit jaar was dat retrocausaliteit. 
Omdat de DvdP ook bedoeld is voor leken dien je vooraf 
duidelijk te maken wat dit begrip inhoudt. 
Benoem tijdig een organisator (in ons geval wellicht een 
ervaren vrijwilliger), die ten alle tijden aanspreekpunt is
Een draaiboek met deadlines op alle relevante gebie-
den (o.a. het huren van za(a)l(en), aankondigingen, 
uitnodigingen van sprekers) is noodzakelijk. Bezoek de 
presentatieruimte(n) vooraf en bespreek de voorwaarden 
met de beheerder, met name de audiovisuele mogelijk-
heden, zodat de sprekers goed te volgen zijn. 
Gezien het karakter van de DvdP (kleinschalig, toeganke-
lijk, informeel, klein budget) is het niet mogelijk en ook 
niet nodig vooraf een congresboek uit te geven. Wel zou 
ik het een grote verbetering vinden als vooraf duidelijk 
wordt gemaakt wat de presentaties inhouden, bijvoor-
beeld in de vorm van abstracts met daarin de vraagstel-
ling en uitleg van de gehanteerde begrippen, een globaal 
overzicht van de opzet van het onderzoek en de conclu-
sies. Dit kan in de vorm van emails en belast daarom 
het budget niet. De begrijpelijkheid van de presentaties 
wordt m.i. sterk vergroot.
Ik denk dat mijn suggesties het karakter van de DvdP 
niet aantasten, maar wel het begrijpen van de presenta-
ties en daardoor de kennisoverdracht vergroten. Ik hoop 
dat dit verslag bijdraagt aan het succes van de DvdP en 
wat mij betreft tot volgend jaar. n
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