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“…Malaysia Airlines-vlucht 370 
was een passagiersvlucht met 

239 mensen aan boord. Op 8 
maart 2014 om 00:41 (MST) 
vertrok de Boeing-777 van af 
Kuala Lumpur Air  port naar 
de Internationale Lucht-
haven van Peking, waar hij 

om 06:30 (MST) had moeten 
landen. Ongeveer 40 minuten 

na vertrek was het reguliere con-
tact verbroken…”
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Dick Bierman



“…Het toestel was naar zijn kruishoogte gestegen van 
35.000 voet (tussen 10 en 11 km) toen het opeens van de 
radar verdween, ongeveer bij waypoint IGARI in de Golf 
van Thailand. Alle communicatie was tot dat moment vol-
gens de normale Radio/Telefonie (R/T)-procedures ver-
lopen. Het toestel was onderweg naar het luchtruim van 
Vietnam, maar heeft geen contact gemaakt met de lucht-
verkeersleiding in Ho Chi Minhstad. Na de verdwijning 
is een grote zoektocht op gang gekomen. Hoewel het 
vliegtuig nog niet gevonden was, stelde de Maleisische 
premier op 24 maart dat het toestel ten westen van 
Australië in (het zuiden van) de Indische Oceaan moest 
zijn terechtgekomen…”
[Bron: nl.wikipedia.org]

Op 12 maart emailde ik een paragnost in de VS die in 
een eerder experiment met meerdere proefpersonen de 
uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezing had 
voorspeld. Overigens was dat niet echt een statistisch 
huzarenstukje omdat bij een keuze tussen slechts twee 
kandidaten de kans op succes toch 50% is. 
Zij geeft regelmatig een cursus ‘remote viewing’ en ik 
vroeg me af of ze wellicht met haar cursisten een collec-
tieve poging kon ondernemen om informatie te verwer-
ven over waar dat vliegtuig gebleven was:

On Mar 12, 2014, at 4:34 AM, Dick Bierman wrote:

Hi Debra,
Do you still have the logistics of the RV of the president to 
be elected in place?
Maybe you could organize a collective RV on the missing 
plane.
It would be nice to get some ‘unexpected’ information 
(different from “the plane is somewhere in water”).
What do you think?
Dick

Ze antwoordde positief, maar ze wilde proberen om niet 
al te zeer de cursisten te beïnvloeden. Zodra een cursist-
paragnost zou weten dat het om de MH370-vlucht zou 
gaan, kon je verwachten dat ze informatie zouden gaan 
verschaffen die op de een of andere (normale) manier 
gerelateerd zou zijn aan de informatie die ze al in de 
media hadden vernomen.
Om dat te vermijden, werd dit experimentje in de vorm 
gegoten van de wekelijkse oefening die de cursisten 

deden waarbij informatie werd gevraagd over een geco-
deerd object. Dus de opdracht aan hen was: “Beschrijf 
de huidige locatie van ‘object 512145628’.”
Ze zouden pas later te horen krijgen dat het om de 
MH370 ging. Natuurlijk kun je niet voorkomen dat 
sommigen zouden bevroeden dat het om het, op dat 
moment, ‘hot news’-zijnde vliegtuig ging. Maar in ieder 
geval wisten ze dat niet zeker. 

Op 17 maart waren er twintig inzendingen en begon ik 
ze door te nemen. Al snel bleek de meeste informatie te 
weinig specifiek, maar opvallend genoeg werd een aan-
tal malen iets gezegd over een eiland dan wel een kust. 
In een van de ‘viewings’ werd specifiek gezegd dat de 
locatie op 30 graden noorderbreedte lag. 
Ik besloot om op de globe te gaan zoeken naar een 
eiland op 30 graden noorderbreedte welke binnen het 
vluchtbereik van de MH370 lag. Er bleken twee mogelijk-
heden te zijn. De eerste was bij Japan en de tweede bij 
Iran. De Japanse optie kwam helemaal niet overeen met 
de gegevens die op dat moment over het vliegtuig be-
kend waren en met name niet met de richting waarin het 
vloog, namelijk westwaarts. 
Het eiland bij Iran heette Kish. Het lag op een afstand 
die net overbrugbaar moest zijn. De vraag was natuurlijk 
of daar een vliegveld lag. En niet zomaar een vliegveld 
maar eentje waar de Boeing-777 kon landen, dus met 
een redelijk lange landingsbaan. Ik besloot om met 
Google Maps en Google Street View maar eens een 
kijkje te gaan nemen, hoewel ik me realiseerde dat Iran 
wellicht niet zo gastvrij was geweest voor de Google-
camera’s.
Dit kreeg ik te zien toen ik Kish intikte:
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Kish heeft dus een behoorlijk vliegveld, waar de Boeing mak-
kelijk zou kunnen landen. Dus maar eens wat rondwandelen 
daar. Helaas, Street View werkte niet, maar er zaten wel wat 
foto’s van het vliegveld op de Google-pagina van het vliegveld. 
Waaronder eentje die me de adem benam. Namelijk van een 
hangar. Waarom benam deze foto mij de adem? Bij de beschrij-
vingen van de viewers van de locatie van ‘object 512145628’ 
zaten ook soms tekeningen. Waaronder eentje van een hangar. 
En niet zo een die je wel op diverse plekken kan zien met een 
gevel maar een volledig open hangar met een licht schuin dak. 
Afgezien van de schuine wanden was de overeenkomst treffend. 
En het paste natuurlijk in het scenario van het (voor satelliet-
waarnemingen) verbergen van het vliegtuig.

Bij de beschrijving van het vliegveld op Google Maps was ook 
een foto van een moskee die daar zou zijn. Nu komt het kenne-
lijk wel vaker voor dat er een moskee op het vliegveld staat. Een 
van de viewers had daar zelfs specifiek naar verwezen. Deze 
viewer ‘zag’ een gebouw met een rond dak en het herinnerde 
haar of hem aan de moskee op het vliegveld van Dubai!

En tot slot was er nog een tekening van een vlag. Op die ge-
tekende vlag stonden twee smalle banden afgebeeld en een 
merkwaardig teken dat veel weg had van twee vleugels met iets 
ertussenin. Ook werd de kleur roodachtig genoemd. Een toch 
redelijk opvallende gelijkenis met de vlag van Iran, waarop ook 
twee smalle repen met tekens staan met een band ertussen met 
een soort vogelembleem.

Maar toen kwamen de berichten over de laatste piepjes van het 
vliegtuig en dat het vliegtuig naar het zuiden zou zijn afgebogen 
en ergens ten westen van Australië ten onder was gegaan. Dus 
leuk zo’n experimentje maar het had duidelijk niet de juiste in-
formatie opgeleverd. 
Totdat tamelijk recent er toch weer berichten kwamen dat die 
laatste piepjes niet goed geïnterpreteerd zouden zijn geweest. 
Dus wie weet of dat eiland Kish toch nog een groot geheim be-
waart… n
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Ruud van Wees
Door psychologe Vanessa Charland-

Verville en andere medewerkers van 
de Coma Science Group aan de Universiteit van Luik 

werd in mei 2014 een academisch onderzoek gepubliceerd in het weten-
schappelijke tijdschrift Frontiers in Human Neuroscience (FHN). Al eer-

der, in het internettijdschrift Plos One (Thonnard et al., 2013), heeft 
deze Belgische onderzoeksgroep verslag gedaan van onderzoek 

naar herinneringskarakteristieken van bijna-doodervaringen 
tijdens coma. Daaruit bleek dat BDE-herinneringen na coma 

bijzondere karakteristieken bezaten… 

Bijna-doodervaringen:
nieuw onderzoek in Luik en Padua
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Deze karakteristieken deden de BDE’s meer lijken op 
herinneringen aan reële gebeurtenissen dan op irreële 
voorstellingen als dromen en fantasieën. Sterker nog: 
herinneringen aan BDE’s bleken zeer rijk aan kenmerken 
wat erop wijst dat de BDE als een intensere realiteit is 
ervaren dan onze dagelijkse realiteit. Op die publicatie 
volgden vele interviews in bladen en tijdschriften met 
prof. Steven Laureys, mede-onderzoeker en -auteur, neu-
roloog en hoofd van de multidisciplinaire Coma Science 
Group. Daarin lijkt Laureys zich redelijk genuanceerd 
op te stellen als het gaat om de vraag of de BDE’s puur 
neuro(patho)logisch worden veroorzaakt, of dat er bij 
de BDE in het bijzonder –en bij bewustzijn in het alge-
meen– (ook) andere, transcendente of spirituele factoren 
of dimensies een rol spelen. Ik kom hier na de bespre-
king van de nieuwe publicatie in FHN op terug.

Het onderzoek van Charland cs.
Het artikel in FHN gaat over het onderzoek van Charland-
Verville cs. naar de relatie tussen de intensiteit en in-
houd van de BDE enerzijds, en BDE-oorzaak of -situatie 
anderzijds. Het bouwt niet zozeer voort op het eerdere 
onderzoek naar de herinneringskarakteristieken van BDE 
tijdens coma, waarbij de vraag naar de werkelijkheids-
waarde van de BDE expliciet aan de orde kwam (overi-
gens met een negatief antwoord daar!). Die vraag blijft in 
het nieuwe onderzoek onaangeroerd. 
Dat onderzoek lijkt meer een voortzetting van ouder BDE-
onderzoek, onder andere van het in de Lancet versche-
nen prospectieve Merkawah-onderzoek van Van Lommel 
en mijzelf, waarin de incidentie en intensiteit (daar ‘diep-
te’ geheten) van de BDE wordt gerelateerd aan demogra-
fische, medische, farmacologische en psychologische 
oorzakelijke, faciliterende of correlerende factoren (Van 
Lommel, Van Wees, Meijers & Elfferich 2001). Vreemd ge-
noeg wordt er op dit punt door Charland-Verville cs. niet 
naar die publicatie verwezen, waarschijnlijk puur om het 
feit dat wij geen gebruik maakten van de BDE-vragenlijst 
van Greyson (zie hierna) om de frequentie, intensiteit en 
inhoud van de BDE’s te bepalen, maar van de Weighted 
Core Experience Index, een andere vragenlijst dus, van 
de psycholoog Kenneth Ring.

Charland-Verville cs. vergelijken de ‘echte BDE’s’ van drie 
groepen ex-comapatiënten (‘echte BDE’, want tijdens 
levensbedreigende omstandigheden) met ‘BDE-achtige’ 
ervaringen van mensen die hun ervaring beleefden in si-
tuaties buiten levensgevaar. Het is goed en ik ben het er 
helemaal mee eens om initieel dit verschil tussen deze 
twee groepen van ervaringen zo te maken. Vanwege de 
verschillende situatie, met name al of geen levensbedrei-
gende lichamelijke gesteldheid, is het immers mogelijk 
dat het om verschillende soorten ervaringen gaat, met 
andere ontstaanswijze, inhoud, intensiteit en gevolgen. 
Natuurlijk kan uit cumulatieve onderzoeksresultaten 
blijken dat ondanks het verschil in fysieke gesteldheid er 
voldoende overeenkomsten tussen de ervaringen (qua 
ontstaanswijze, inhoud, intensiteit en gevolgen) bestaan 
om in meerdere situaties te mogen spreken van (echte) 
bijna-doodervaringen, al ligt een naamsverandering dan 
wel voor de hand.
Om ‘echte’ en ‘achtige’ ervaringen van elkaar te onder-
scheiden, gebruikten ze de onder BDE-onderzoekers 
bekende BDE-vragenlijst van Bruce Greyson om: 1) vast 
te stellen of de gemelde ervaring aan de eisen voor een 
BDE voldeed, 2) de intensiteit van de BDE te bepalen, en 
3) om de inhoud van de BDE te bepalen. De vragenlijst 
van Greyson bestaat uit zestien vragen (bijvoorbeeld: 
‘Had u een gevoel van blijdschap?’ en ‘Leek uw denken 
versneld?’) en de antwoorden van de deelnemers worden 
elk gescoord als ‘0’ in geval van ‘nee, niet gehad’, of als 
‘1’ in geval van ‘in enige mate meegemaakt’ en ‘2’ wan-
neer dit element ‘zeer zeker en duidelijk aanwezig was.’ 
De zo verkregen 16 scores worden gesommeerd tot een 
totaalscore die van 0 (niets en niemendal) tot en met 32 
(alles erop en eraan) kan lopen. Greyson bepaalde dat er 
bij een score van 7 of hoger sprake is van een BDE. 
Van de 215 binnengekregen ingevulde vragenlijsten vol-
deden er 25 niet aan de Greyson criteriumscore van BDE. 
Er bleven dus 190 BDE’s over, waarvan 50 ‘BDE-achtige’ 
(buiten levensgevaar) ervaringen betroffen tijdens ver-
schillende omstandigheden (zoals slaap en meditatie); 
de overige 140 waren ‘echte BDE’s’ tijdens drie soorten 
van levensbedreigend coma: door zuurstoftekort (zoals 
tijdens hartstilstand of verdrinking, 45 personen), door 
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trauma (zoals een auto-ongeluk of een val van een berg, 
30 personen), door andere oorzaak of situatie (bijvoor-
beeld complicatie tijdens operatie, of door voortschrij-
dende ziekte, 65 personen). 

Resultaten en conclusie
De onderzoekers vonden geen significante verschillen 
wat betreft man/vrouw-verhouding, leeftijd ten tijde 
van de BDE, en tijdsverloop sinds de ervaring, tussen 
de ‘echte BDE’-comagroep en de ‘BDE-achtige’-buiten-
levensgevaar-groep, en eveneens niet tussen de drie 
comasubgroepen. Ze vonden ook geen significante ver-
schillen in intensiteit van de ervaring (weergegeven door 
de totaalscore op de BDE-vragenlijst van Greyson) tussen 
de ‘echte’- en ‘achtige’-groepen en de ‘zuurstoftekort’-, 
‘trauma’- en ‘andere oorzaken’-comasubgroepen. 
En hetzelfde geldt voor de inhoud van de ervaringen, 
zoals weergegeven door de gescoorde antwoorden op 
de zestien vragen: ook hier geen significante verschillen 
tussen de twee groepen en tussen de drie comasub-
groepen. Het meest gemelde BDE-kenmerk was in alle 
groepen het gevoel van vredigheid (melding door 89 tot 
93%). Slechts achttien deelnemers (10%) meldden geen 
enkel positief gevoel zoals vrede, geluk of blijdschap en 
twee personen uit de (‘echte BDE’) comagroep (±1% van 
190) gaven expliciet aan een negatieve ervaring te heb-
ben ondergaan.
De conclusie die Charland-Verville cs. uit hun onderzoek 
trokken, was dat de ‘echte BDE’s’ tijdens coma weinig 
onderlinge verschillen vertonen naargelang de oorzaak 
van de coma, en ook dat ze in grote mate overeenkomen 
met de ‘BDE-achtige’ ervaringen in niet-levensbedreigen-
de omstandigheden. De ervaring lijkt qua intensiteit en 
inhoud dus niet samen te hangen met een fysiek nabije 
of psychologisch verwachte dood of met verschillende 
oorzaken of aanleidingen van een nabije dood (in geval 
van coma). Deze conclusie wordt ondersteund door 
resultaten van eerder onderzoek. Dit betekent dat de 
BDE een tamelijk robuuste ervaring is, relatief constant 
over verschillende oorzaken, aanleidingen en omstan-
digheden. Het ligt daarom steeds minder voor de hand 
om onderscheid te maken tussen ‘echte BDE’s’ en ‘BDE-
achtige’ ervaringen, en een verklaring door een of ander 
neuro(patho)fysiologisch mechanisme dat in gang gezet 

wordt vanwege een levensbedreigende fysieke toestand 
wordt er ook minder waarschijnlijk door.

Nieuwe doorbraak
De publicatie van de twee BDE-onderzoeken door de 
Coma Science Group betekenen een nieuwe doorbraak 
van de sinds Moody’s Life after life (1975, het begin van 
het moderne BDE-onderzoek) bestaande slechte aca-
demische inbedding en de daarmee samenhangende 
moeilijke financiering van BDE-onderzoek. Dat het publi-
caties betreft in wetenschappelijke tijdschriften en dat 
het aandachtsgebied van dit onderzoekscentrum (coma) 
heel relevant is voor onderzoek naar BDE en bewustzijn, 
maakt de publicaties des te belangrijker. Door het rigide 
materialistische wereldbeeld (wortelend in de klassieke 
natuurkunde) aan de universiteiten werd BDE-onderzoek 
tot voor kort veelal verricht door onderzoekers buiten 
universiteiten of naast het gewone universitaire werk. 
Dat dit onderzoek nu is opgepakt door een goed gefinan-
cierd en geoutilleerd universitair onderzoekscentrum, 
met initiatief, steun en pr van gerespecteerd neuroloog-
onderzoeker en directeur Steven Laureys, die ook de 
afdeling neurologie van het academische ziekenhuis te 
Luik leidt, is zeer hoopgevend te noemen. Zeker omdat 
Laureys als spreekbuis van de groep zich in interviews 
redelijk genuanceerd uitlaat over BDE’s en voortdurend 
erop wijst dat de BDE laat zien hoeveel we nog niet 
weten van het bewustzijn in relatie tot de hersenen.

Toch ook enige reserve
Toch is enige reserve mijns inziens wel gepast. Ondanks 
zijn genuanceerde benadering blijft Laureys’ achter-
grondvisie toch een klassiek-materialistische. In een 
video op Youtube zegt hij letterlijk: “Pour moi, vous 
êtes votre cerveaux”, vertaald: “Wat mij betreft: wij zijn 
onze hersenen” (www.youtube.com/watch?v=T8S3tNjw
6P0&feature=youtu.be). Dus uiteindelijk lijkt hij toch in 
termen van neurologische oorzaken van bewustzijn en 
BDE te denken. In hoeverre Laureys zich in zijn enerzijds 
genuanceerde en anderzijds materialistisch getinte 
uitlatingen door tactische overwegingen (bijvoorbeeld 
proefpersonenwerving onder vaak niet-materialistisch 
ingestelde BDE’ers respectievelijk loyaliteit naar mate-
rialistisch ingestelde collega’s en financiers) laat leiden 
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is niet uit te maken; we kunnen immers niet in zijn hart 
(hoofd?) kijken. Het huidige ‘klimaat’ aan de universitei-
ten laat Laureys cs. ook bitter weinig keus. Nog iets meer 
naar filosofisch dualisme of idealisme neigen of naar de 
spirituele kant afbuigen en men staat klaar om zijn hoofd 
af te hakken…
Ook lezing van hun eerdere artikel in Plos One stelt wat 
dit aangaat niet gerust (Thonnard et al., 2013). Hoewel 
daar als resultaat wordt genoemd dat de herinnering 
aan de BDE een zeer detailrijke, levendige, bestendige 
en unieke herinnering is (een ‘flashbulb memory’), nog 
meer zelfs dan de herinnering aan reële gebeurtenissen, 
stellen Tonnard cs. toch dat BDE’s hallucinaties zijn en 
geen ervaring van (een vorm van) realiteit, waarbij zij het 
begrip ‘realiteit’ beperken tot de zintuiglijk waargenomen 
fysieke werkelijkheid. Aan BDE’s wordt door hen dus 
geen werkelijkheidswaarde toegekend, zoals hierboven 
al werd opgemerkt. Daarbij gaan zij uit van de hypothese 
dat de kernelementen van de BDE (als bijzondere hallu-
cinatie) neurofysiologisch zijn bepaald. Het is overigens 
terecht en verhelderend dat Tonnard cs. hier spreken van 
een hypothese en niet van een bewezen theorie of feit! 
Dat is al winst ten opzichte van de formuleringen van 
vele overtuigde materialistische collega’s. 
In het voorliggende artikel van Vanessa Charland-Verville 
cs. in FHN lijkt men wat betreft de materialistische bena-
dering iets aan gas te hebben teruggenomen. Daar wordt 
gesteld dat “de kwestie of de buitengewone kenmerken 
van de BDE geheel door hersenactiviteit kunnen worden 
verklaard, nog steeds een zaak van debat is en dat de 
uitdaging voor de neurowetenschappen ligt in het opspo-
ren van neurale correlaten van deze fysiologisch reële 
maar toch onverklaarde cognitieve ervaring.” Let op de 
woorden ‘in debat,’ ‘correlaten’ en ‘onverklaard,’ dat is 
een genuanceerder verwoording dan de veronderstelde 
‘neurofysiologische determinatie’ in het eerste artikel.

Veridieke BDE’s
Samenhangend met deze neiging tot neurologisch ma-
terialisme en de kwalificatie van de BDE als hallucinatie, 
is de afwezigheid van verwijzingen naar onderzoek naar 
veridieke BDE’s (BDE’s met controleerbaar juiste waar-
nemingen of informatie), zoals dat van Titus Rivas en 
Rudolf Smit cs. (Rivas, Smit, & Dirven 2013). Dergelijk ve-

rificatie-onderzoek is immers beslissend ten aanzien van 
de vraag of BDE’s reële ervaringen zijn, omdat informatie 
uit de BDE wordt getoetst aan controleerbare, ‘aardse’ 
informatiebronnen.
Inmiddels zijn er veel aanwijzingen dat sommige BDE’s 
correcte informatie bevatten. Deze veridieke BDE’s zijn 
moeilijk verklaarbaar vanuit een strikt materialistisch 
verklaringskader. 

Onderzoek aan de Universiteit van Padua
In bovenstaande constateerden we al dat het voorlig-
gende tweede onderzoek van de Coma Science Group 
niet voortbouwt op het eerste in die zin dat de vraag 
naar de werkelijkheidswaarde van BDE’s in het eerste 
onderzoek wel (maar met negatief antwoord) en in het 
tweede onderzoek niet expliciet een rol speelt. Inmiddels 
is in FHN van juni 2014 een artikel van Arianna Palmieri 
cs. (van de Universiteit van Padua, die zich eveneens als 
een centrum van BDE-onderzoek heeft ontwikkeld) ver-
schenen dat het door de Coma Science Group begonnen 
vergelijkend onderzoek naar herinneringen aan BDE’s, 
reële gebeurtenissen en ingebeelde gebeurtenissen 
voortzet (Palmieri 2014). 

Tot slot…
Het is een goede ontwikkeling dat het BDE-onderzoek 
nu eindelijk door individuele onderzoekers en zelfs hele 
onderzoeksgroepen aan enkele universiteiten wordt op-
gepakt. Het betekent een acceptatie van deze bijzondere 
ervaringen in de academische wereld als onderwerp en 
een duidelijke toename van menskracht en middelen 

Inmiddels zijn er veel aanwijzin-
gen dat sommige BDE’s correcte 

informatie bevatten. Deze veridie-
ke BDE’s zijn moeilijk verklaarbaar 

vanuit een strikt materialistisch 
verklaringskader…



die worden geïnvesteerd in het onderzoek naar dit feno-
meen. De kans is echter wel reëel dat het onderzoek en 
de interpretatie van de resultaten voortdurend worden 
getrokken in de richting van het aan universiteiten heer-
sende materialistische wereldbeeld. Dat is voorlopig 
bijna onvermijdelijk, en het moet gezegd: de ‘schade’ 
lijkt mee te vallen, gezien de redelijk genuanceerde be-
nadering in Luik zowel als in Padua.
Toch blijft onderzoek en kritiek vanuit niet-materialisti-
sche wetenschappelijke wereldbeelden noodzakelijk als 
tegenwicht en correctie, waarbij onder andere veridieke 
BDE’s een belangrijke maar nog steeds door de universi-
taire wereld veronachtzaamde rol kunnen spelen.
Veridieke BDE’s bieden immers een goede kans om dit 
pleit tussen de wetenschappelijke wereldbeelden te be-
slissen op basis van argumenten en feiten, dus op een 
wijze die ook de materialistische wetenschap voorstaat, 
maar die zij helaas zelf niet altijd navolgt. n
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…Het zijn de getallen die horen bij het groots opgezette 
onderzoek van dr. Sam Parnia et al., getiteld: ‘AWARE 
– AWAreness during Resuscitation – A prospective 
study’. Het belangrijkste doel van het onderzoek was om 
het vóórkomen van bewustzijn en het brede scala van 
mentale ervaringen tijdens reanimatie te bestuderen. 
Afgelopen oktober werden de resultaten gepubliceerd in 
het blad Resuscitation.
55 Patiënten gaven aan dat ze inderdaad tijdens de 
reanimatie een zekere mate van bewustzijn hadden erva-
ren en dingen hadden meegemaakt. Deze ervaringen ble-
ken erg uiteen te lopen en slechts negen werden er, na 
analyse met behulp van de Greyson-schaal, door Parnia 
en zijn collega’s gekwalificeerd als bijna-doodervaring 
(BDE). De belangrijkste niet-als-BDE-geclassificeerde 
ervaringen werden onderverdeeld naar zeven onderwer-
pen: angst, dieren en planten, fel licht, familie, geweld/
achtervolging,	déjà	vu	en	gebeurtenissen	die	plaatsvon-
den na het initiële herstel. Gezien deze onderwerpen zul-
len er lezers zijn die zich afvragen of de Greyson-schaal 
niet te rigide is gehanteerd.
Van de ervaringen die wel als BDE werden geclassifi-
ceerd	springt	er	één	uit:	een	57-jarige	man	beschrijft	zijn	
idee dat hij de gebeurtenissen gade heeft geslagen van-
uit een bovenhoek van de kamer. Mensen, geluiden, en 
activiteiten rond de reanimatie werden hierbij correct be-
schreven. Met name zijn beschrijving van de AED en van 
het gebruik ervan is opvallend. Het is een beschrijving 
van waarnemingen tijdens zijn hartstilstand en reani-
matie, waarnemingen die een periode van drie minuten 

Mike Ridderhof

Vier Jaar, vijftien ziekenhuizen in drie landen, 

2060 reanimaties, 330 overlevers, 140 geschik-

te deelnemers, waarvan er 55 berichtten een 

vorm van bewustzijn of herinnering te hebben 

ervaren tijdens de reanimatie…

AWARE…
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beslaan. Dat is opvallend veel langer dan de maximaal 
20 tot 30 seconden van bewustzijn na een hartstilstand, 
waar de wetenschap op dit moment vanuitgaat. 
Het onderzoek concludeert dan ook –in lijn met eerdere 
onderzoeken van Van Lommel, Schwaninger, Greyson en 
Parnia zelf– dat mensen die een hartstilstand overleven, 
een variatie aan herinneringen vertellen en melding 
maken van bewustzijn, terwijl dat klinisch niet aange-

AWARE…

toond kan worden. De resultaten van het onderzoek 
geven bovendien geen aanleiding om te veronderstellen 
dat de visuele waarnemingen tijdens de hartstilstand be-
rusten op illusie of hallucinatie, omdat de waarnemingen 
overeenkwamen met geverifieerde gebeurtenissen. n

•	 Informatie	over	het	onderzoek:	www.resuscitationjournal.com

 /article/0300-9572(14)00739-4/fulltext

Percentage ‘ja’-antwoorden op vragen van de Greyson-BDE-schaal (101 deelnemers, 2e interview):

 vraag % ja

1 had u de indruk dat alles langzamer of sneller gebeurde dan normaal? 27
2 verliepen uw gedachten sneller? 7
3 kwamen er beelden uit het verleden in u op? 5
4 leek u plotseling alles te begrijpen? 6
5 voelde u zich vredig en aangenaam? 22
6 had u een gevoel van blijdschap? 9
7 werd u zich bewust van eenheid en harmonie met het universum? 5
8 voelde of zag u zich omringd door een schitterend licht? 7
9 waren uw zintuigen scherper dan normaal? 13
10 nam u dingen waar die u zintuiglijk niet had kunnen waarnemen? 7
11 werd u zich bewust van toekomstige gebeurtenissen? 0
12 voelde u zich los van uw lichaam? 13
13 had u het idee een andere, niet-aardse wereld te betreden? 7
14 heeft een mystiek wezen ontmoet of heeft u een onbekende stem gehoord? 8
15 heeft u religieuze wezens gezien of de geesten van overledenen? 3
16 heeft u een grens bereikt vanwaar terugkeer niet mogelijk zou zijn? 8

Tabel 
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De dag voor de ramp stond Miguel tijdens een partijtje 
voetbal plotseling stil en zei: “Hoe zou je willen sterven? 
Wat gebeurt met m’n lichaam als ik word begraven? Zou 
ik niets meer voelen omdat onze zielen terugkeren naar 
God?” Die avond, thuis in Amsterdam, omhelsde hij zijn 
moeder Samira Calehr stevig en stelde haar opnieuw de 
vragen waardoor hij al een aantal dagen werd gekweld… 

Samira vond dat bijzonder ongewoon: de elfjarige 
Miguel was doorgaans vrolijk gestemd en had al veel 
reiservaring, en hem wachtte een vakantie op bezoek bij 
zijn grootmoeder, in een tropisch paradijs met jet-ski’s 
en surfen. En nu dit –wat was er mis?–, die onbekende 
sombere ernst, een Miguel die haar niet los wilde laten… 
“Hij voelt dat hij me zal missen,” besloot Samira, en ze 
waakte die nacht over de slapende Miguel.
De volgende dag bracht Samira Miguel en zijn oudere 
broer, Shaka, met de trein naar Schiphol, ruim op tijd 
voor het vertrek van de vlucht die het eerste deel vormde 
van hun reis naar Bali, naar hun grootmoeder. Na een 
laatste omhelzing, voegden beide jongens zich in de rij 
voor de paspoortcontrole. Plots draaide Miguel zich om 
en rende terug naar zijn moeder. “Mama, ik zal je mis-
sen…,” zei hij. “Wat gaat er gebeuren als het vliegtuig 
neerstort?” Verbaasd omarmde Samira hem. “Zeg dat 
niet, het zal allemaal goed gaan…” Terwijl ze langs de 
douane liepen, keerde Miguel zich nog telkens om en 
keek dan met een trieste blik naar zijn moeder; na dat af-

MH17
Over rampen en voorschouw

Rens Wezelman
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scheid heeft Samira hem niet meer gezien. Het was 17 juli 
2014; de vluchtcode was Malaysia Airlines MH17. Het vlieg-
tuig steeg op rond kwart over twaalf voor wat een vlucht 
had moeten zijn van bijna twaalf uur. Een vlucht die voor 
Miguel en de 296 andere inzittenden eindigde na twee uur.
De ervaringen van Miguel en Samira werden beschreven 
door Jill Reilly (www.dailymail.co.uk/news/article-2702947). 
Nu, na de crash, worstelt Samira met wezenlijke vragen die 
onbeantwoord zullen blijven. Voorvoelde Miguel dat zijn 
einde naderde? Had ze dat als serieus voorgevoel moeten 
herkennen en zijn reis moeten uitstellen?
Een klassieke term voor een voorgevoel is ‘voorschouw’. 
Natuurlijk: er zijn voor elke vlucht onrustige passagiers te 
vinden die menen dat er zich een rampscenario zal voltrek-
ken. Maar wanneer zo’n geval van vliegangst achteraf on-
gegrond is gebleken, dan impliceert dat logisch gezien niet 
dat authentieke voorschouw helemaal niet bestaat.
Sterker nog: met strikt gecontroleerd onderzoek is onder 
laboratoriumomstandigheden zeer aannemelijk gemaakt 
dat het aanvoelen van de nabije toekomst meetbaar is. 
Zo blijken proefpersonen in het presentiment-experiment 
lichamelijk te ‘pre-ageren’ op heftige scenes die pas een 
paar seconden later op hun beeldscherm zullen verschij-
nen. Buiten de muren van het lab wordt de realiteitswaarde 
van dergelijke ervaringen wazig, maar harde analyse ervan 
is voor een vindingrijke parapsycholoog niet onmogelijk. Zo 
stelde W.E. Cox op basis van een overzicht van 28 goed-ge-
documenteerde treinongelukken vast dat de ongelukstrei-
nen gemiddeld (statistisch significant) minder passagiers 
vervoerden dan normaal. Het ontbreken van enige normale 
verklaring voor die lagere bezettingsgraad maakt het meer 
waarschijnlijk dat er bij de betrokken treinongelukken een 
(al of niet bewust) ‘paranormaal-gestuurd vermijdingsge-
drag’ werkzaam is geweest. 
Ook bij anderssoortige rampen zijn potentiële gevallen van 
voorschouw bekend. Zo bevat TvP 2001-1 een verzameling 
opmerkelijke ervaringen in de aanloop naar de vuurwerk-
ramp in Enschede; in TvP 2001-4 werd vermeld hoe de 
afschuwlijke taferelen van 11 september 2001 zich in voor-
schouw lijken te spiegelen. Die laatste ramp is overigens 
niet alleen het onderwerp geweest van menselijke ervaring 
maar werd ook ‘gepregistreerd’ door de computers van 
het Global Consciousness Project (GCP). Dat GCP krijgt z’n 
beslag in een wereldomspannend netwerk van ‘random 
number generators’ (RNG’s): apparaatjes die voortdurend 
volslagen onvoorspelbare reeksen van toevalsgetallen pro-
duceren. Al tientallen jaren is bekend dat de wil en emotie 
van individuele proefpersonen op onverklaarde (lees: 

paranormale) wijze invloed kunnen hebben op de output 
van zo’n RNG – de data van het GCP laten nu zien hoe ook 
collectieve verhitte gemoedsbewegingen kunnen neerslaan 
in een koel RNG-patroon van enen en nullen. Relevant ge-
geven in verband met voorschouw, is dat op 11 september 
2001 een collectief paranormaal spoor in de GCP-getallen 
wordt ingezet rond zes uur: een paar uur vóór het moment 
(8.45 uur) waarop het eerste vliegtuig zich in de noordelijke 
toren van het WTC boorde. Een spoor op dat vroege tijdstip 
suggereert dat de tragedie haar schaduw vooruit heeft ge-
worpen in een ‘computeranalogie van voorschouw’.
Het presentiment-experiment en het GCP-project zijn voor-
beelden van de wetenschappelijke methodologie waarmee 
de parapsychologie het daadwerkelijk bestaan van voor-
schouw hard maakt. De betreffende statistiek is daarbij 
niet zelden ‘astronomisch significant’. Maar die overtui-
gingskracht maakt nauwelijks indruk, niet op de leek en 
nog minder –helaas en vreemd genoeg– op de reguliere 
wetenschapper. Omgekeerd: we kunnen geen statistische 
waarde toekennen aan de achteraf juist gebleken voor-
schouw-dromen van Booth in het artikel van Eva Lobach in 
dit TvP, maar het vernemen van die indrukwekkende erva-
ringen kan ons vervullen met een diep ontzag.
Dat ontzag, tot besluit, zet ons metafysisch op losse 
schroeven. Kan het voorvoelen van een ramp van het ka-
liber MH17 leiden tot het consequent vermijden ervan? Of 
ontkracht dat de logica, omdat een voorgevoel zich niet 
kan manifesteren wanneer men, door de ramp te ontlopen, 
de oorzaak van dat voorgevoel wegneemt? We stuiten hier 
op paradoxen over causaliteit en meervoudige realiteit, 
paradoxen die ons denken openbreken. Een prachtige illu-
stratie daarvan is de Griekse mythe van Atys, wiens vader, 
koning Kroesus, droomt dat zijn zoon zal worden gedood 
door een ijzeren speer. Om dat noodlot voor te zijn, laat 
Kroesus alle ijzeren speren uit zijn paleis verwijderen en 
hij verbiedt Atys (zijn beoogde opvolger) om deel te nemen 
aan militaire operaties. En dus: als de bewoners van Lydië 
geplaagd worden door een gevaarlijk wild zwijn, dan wordt 
Atys uitgesloten van de jachtpartij. Atys weet zijn vader 
echter om te praten: tanden en klauwen vormen een ande-
re categorie van gevaar dan ijzeren speren; de voorzichtige 
Kroesus beveelt echter Adrastus om Atys te begeleiden en 
te beschermen op de jacht. En het onvermijdelijke gebeurt: 
Adrastus ziet het zwijn, werpt zijn speer, en doodt zo per 
ongeluk Atys. Als Adrastus zijn schuld aan Kroesus bekent, 
vergeeft deze hem met het argument dat de dood van zijn 
zoon niet het werk is van stervelingen maar van de goden.
Voorwaar een intrigerende hypothese… n
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Tijdens een herfstdag in 1982 stapten 
acht mannen, allemaal in de zeventig, uit 
een busje bij een omgebouwd klooster in 
New Hampshire (VS). Ze schui-
felden langzaam door de 
deur en kwamen terecht in 
een time-warp: binnenshuis 
klonk de oude radio en Ed 
Sullivan verwelkomde zijn 
gasten op een zwart-wittele-
visie. Alles zag er binnenshuis 
uit zoals in 1959… Auteur: Bruce Grierson. Dit ar-

tikel werd eerder gepubliceerd 
in The New York Times, 22 ok-
tober 2014. Het werd voor het 

TvP vertaald en bewerkt 
door Fred Melssen.

TVP • TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE & BEWUSTZIJNSONDERZOEK • NR 3 • 201412



TVP • TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE & BEWUSTZIJNSONDERZOEK • NR 3 • 2014 13

De acht mannen zouden hier vijf dagen verblijven. Als 
proefpersonen deden ze mee aan een radicaal experi-
ment van de jonge psychologe Ellen Langer.
De ouderdom had sporen achtergelaten, maar ze ver-
keerden in goede gezondheid. Voordat ze arriveerden, 
waren de mannen getest op toetsbare biologische ken-
merken die destijds gerelateerd werden aan leeftijd: fac-
toren als behendigheid, kracht, flexibiliteit, gehoor- en 
gezichtsvermogen, geheugen en cognitie.
Langer verrichtte al eerder studies met oudere patiënten. 
In een ervan waren de deelnemers patiënten die leden 
aan vroegtijdig geheugenverlies. Gedurende de tests 
presteerden deze mensen beter wanneer ze geprikkeld 
werden om zaken beter te kunnen herinneren. Niet de 
aftakeling van het brein, maar een soort van onverschil-
ligheid zou daarmee aan de basis kunnen liggen van dit 
verschijnsel. In een ander klassiek geworden experiment 
gaf Langer kamerplanten aan twee groepen bewoners 
binnen een verzorgingstehuis. De eerste groep gaf ze de 
verantwoordelijkheid voor de verzorging van de plan-
ten. De andere groep kreeg geen verantwoordelijkheid. 
Achttien maanden later bleek het aantal nog levende 
bewoners van de eerste groep tweemaal zo hoog als van 
de tweede groep.
Voor Langer was dit een aanwijzing dat het biomedische 
model van die dagen, waarbij geest en lichaam zich op 
afzonderlijke paden bevonden, niet deugde. Langer con-
cludeerde dat het lichaam een genezende actie kan on-
dergaan, mits er een soort psychologische ‘prikkel’ wordt 
toegediend. Het experiment in New Hampshire moest 
deze veronderstelling testen.
De acht mannen dienden niet slechts herinneringen op 
te halen over de tijd toen ze 22 jaar jonger waren. Nee, 
ze moesten doen alsof ze 22 jaar jonger waren. “We 
hebben goede redenen om te geloven dat als je hierin 
slaagt, je jezelf weer als toen zult voelen,” vertelde 
Langer. Nadat ze het huis betraden, werden ze zelf ook 
behandeld als zouden ze zoveel jaar jonger zijn. 
Langers strategie hield in dat er in de tegenwoordige tijd 
werd gepraat over al deze artefacten uit de jaren vijftig. 
Niets hield de illusie tegen dat ze een sprong in de tijd 
terug hadden gemaakt.
Aan het eind van hun verblijf werden de mannen op-
nieuw getest. Op verschillende fronten deden ze het 
beter dan de controlegroep. Zelfs hun gezichtsvermogen 
verbeterde. De proefpersonen “verplaatsten hun geest 
naar een eerdere datum, en hun lichamen gingen mee 
met deze rit”.

De resultaten waren verbluffend. Maar het betrof een 
studie met een kleine steekproef, uitgevoerd over vijf 
dagen, met veel complexe variabelen.
Langer repliceerde het onderzoek niet; het zou te ge-
compliceerd en te duur worden. Dan, in 2010, zond de 
BBC een eigen experiment uit, getiteld ‘The Young Ones’. 
Langer was consultant. In dit experiment figureerden zes 
beroemdheden als proefpersoon.
De personen werden vervoerd naar een landhuis dat 
gesitueerd leek te zijn in 1975. Ze verbleven er een week 
en kwamen er kennelijk net zo verjongd uit als de proef-
personen in New Hampshire. De testresultaten waren 
eveneens positiever. 
Langer werd geboren in de Bronx en ging later schei-
kunde studeren met een voorliefde voor de medische 
wetenschap. Dat veranderde na een cursus psychologie. 
Langer werd geïntrigeerd door het menselijk gedrag, 
zoals bestudeerd door Zimbardo, en maakte de overstap 
naar psychologie.
Ze studeerde af aan Yale. Een pokerwedstrijd inspireerde 
haar tot het onderwerp voor haar doctoraalscriptie over 
het magisch denken van overwegend logisch redeneren-
de personen. Zelfs verstandige mensen vallen ten prooi 
aan een ‘illusie van controle’ wanneer het toevalsge-
beurtenissen betreft. Langer: “In feite zijn wij geen echt-
rationale wezens. Onze cognitieve vooroordelen sturen 
ons routinematig de verkeerde kant op.”
In het begin van de jaren zeventig was Langer ervan 
overtuigd dat de meesten van ons op een dwaalspoor 
worden gebracht door vooroordelen, maar ook dat wij in 
sterke mate onoplettend zijn naar wat er om ons heen 
gebeurt. Langer zette een aantal studies op om aan te 
tonen dat het denken en gedrag van mensen eenvoudig 
kan worden gemanipuleerd.
In een van deze studies, die zij had opgezet met haar 
mentor Robert Abelson, vroegen ze traditionele thera-
peuten en gedragstherapeuten om een video te bekijken 
van een persoon die wordt geïnterviewd. Deze persoon 
werd of als een ‘patiënt’ bestempeld, of als ‘sollicitant’. 
De therapeuten beoordelen de persoon. Wat blijkt: de 
gedragstherapeuten karakteriseerden de sollicitant als 
‘goed aangepast’, ongeacht of ze te horen kregen dat de 
persoon een patiënt of sollicitant was. De traditionele 
therapeuten vonden de ‘patiënt’ juist significant meer 
afwijkend. Blijkbaar worden zelfs getrainde waarnemers 
onbewust beïnvloed door toegekende labels.
Als mensen leren zich bewust (‘mindful’) te zijn, juist ook 
van hun keuzemogelijkheden, dan leidt dat – volgens 
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Langer – tot een verbetering van hun potentieel en van 
hun gezondheid. De techniek om een staat van ‘mind-
fulness’ te bereiken verschilt met de manier waarop 
dat binnen de Oosterse mindfulness-meditatie wordt 
toegepast. Langer legt de nadruk juist op het opmerken 
van moment-tot-moment-veranderingen rondom jezelf. 
Wanneer we actief nieuwe onderscheidingen rondom 
ons heen maken in plaats van te vertrouwen op de gang-
bare labels, pas dan leven we echt en kunnen we hierin 
vooruitgang boeken. Welzijn en een verbeterde prestatie, 
dat waren Langers doelen vanaf het begin.
Martin Seligman wordt de laatste twee decennia gezien 
als de vader van de positieve psychologie. Tal Ben-
Shahar, die een populaire cursus over dit onderwerp 
doceerde aan Harvard, noemt Langer de ‘moeder van de 
positieve psychologie’, vanwege haar werk dat al antici-
peerde op dit onderzoeksgebied.
Langer geloofde dat de inzet van placebo’s een manier 
was om het algemeen welzijn te verbeteren. Placebo’s 
zijn meer dan alleen vermomde suikerpillen. Het gebruik 
ervan betreft elke inmenging, interventie, waarvan de 
gebruiker meent dat het krachtig is. En dit leidt tot een 
meetbare fysiologische verandering. Placebo-effecten 
behelzen een opvallend fenomeen, maar worden nog 
steeds niet echt goed begrepen. In verschillende onder-
zoeksgebieden worden de relaties tussen psychologi-
sche en fysiologische processen bestudeerd: neurowe-
tenschappers brengen in kaart wat er in de hersenen 
gebeurt wanneer een verwachting de pijnsymptomen, 
of de symptomen van Parkinson, vermindert; ook meer 
traditioneel ingestelde onderzoekers houden rekening 
met het placebo-effect. Maar Langer gaat veel verder dan 
dat. Ze denkt dat de effecten enorm zijn, zo enorm dat ze 
in enkele gevallen juist de belangrijkste factor zijn in het 
produceren van de resultaten.
Ze verwijst naar een studie van haar, uitgevoerd in een 
kapsalon in 2009. Het idee ontstond vanuit een studie, 
een decennium eerder, waarbij drie wetenschappers 
gedurende ongeveer twintig jaar keken naar vierduizend 
proefpersonen. Het bleek dat kale proefpersonen die 
zich aansloten bij het onderzoek meer kans hadden op 
het ontwikkelen van prostaatkanker. Wat de relatie pre-
cies inhield konden de onderzoekers niet zeggen. Het 
vermoeden bestond dat androgenen (mannelijke hormo-
nen zoals testosteron) zowel de kaalheid als het prostaat 
konden beïnvloeden. Langer had een andere theorie. 
“Kaalheid is een teken van ouderdom,” zegt ze. “Daarom 
zullen mannen die op vroege leeftijd kaal worden, 

zichzelf vaak eerder oud voelen, en daarom ook eerder 
ouderdomsverschijnselen vertonen”. Hier zien we een di-
recte relatie tussen verwachting en de daadwerkelijke re-
aliteit. En om dit verder te onderzoeken, ontwierp Langer 
met haar collega’s het kapsalon-experiment. 47 vrouwen 
werden benaderd, variërend in de leeftijd van 27 tot 
83, die allen op het punt stonden hun haar te laten be-
handelen. Ze nam de bloeddruk op. Na de behandeling 
werd een vragenlijst ingevuld (over hoe ze vonden dat ze 
eruitzagen) en werd opnieuw de bloeddruk gemeten. In 
het uiteindelijk verslag (gepubliceerd in Perspectives on 
Psychological Science, 2010) werd een relatie gelegd tus-
sen die proefpersonen die zichzelf ‘jonger’ vonden na de 
behandeling, en een daling van de bloeddruk.
Een paar jaar eerder publiceerde Langer met haar stu-
dente Alia Crum een onderzoek in Psychological Science 
waarbij 84 kamermeisjes uit hotels werden gevolgd. Al 
deze vrouwen vonden dat hun werk weinig uitdaging en 
oefening bood. De onderzoekers motiveerden de vrou-
wen om anders na te denken over hun werk; om elke 
bezigheid te zien als een serieuze verantwoordelijke 
taak. Zodra deze nieuwe verwachtingen werden bereikt, 
verloren de personen meer gewicht (ten opzichte van de 
controlegroep). Ook andere kenmerken zoals de ‘body 
mass index’ (BMI) verbeterden. Alle overige factoren wer-
den constant gehouden en de verandering in de ‘mind-
set’ was het enige echte verschil.
Critici zochten verwoed naar andere verklaringen: sta-
tistische fouten of subtiele gedragsverhoudingen in een 
van de groepen. Anders zouden de resultaten onver-
klaarbaar blijven. “Geen enkele discipline is compleet,” 
zegt Langer. “Als de huidige fysica deze zaken niet kan 
verklaren dan zal het nodig zijn om onze fysica aan te 
passen.
Langer heeft meer dan tweehonderd studies gepubli-
ceerd en voert nog steeds onderzoek uit. Net voor de 
wintervakantie, in haar laatste ontmoeting met haar 
studenten en postdocs, ging ze aan de slag om de voort-
gang van bijna dertig experimenten te controleren; alle 
experimenten deden iets met manipulatie van de men-
selijke perceptie. Soms werd een klok gebruikt die op 
halve of dubbele snelheid kan worden ingesteld. In een 
andere studie werden personen misleid door ze te laten 
denken dat ze meer of minder slaap hadden gekregen 
dan in werkelijkheid het geval was, en daaruit bleek dat 
de scores op het gebied van kortetermijngeheugen en 
reactietijd overeenkomstig zijn, ongeacht de daadwerke-
lijke slaaptijd. In een nog te publiceren onderzoek vraagt 
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Langer zich af of de biochemie van type-2 diabetes kan 
worden gemanipuleerd door eenzelfde psychologische 
interventie, namelijk de waarneming van de verstreken 
tijd. Haar theorie is dat de bloedglucose-spiegel meer de 
waargenomen tijdslijn dan de fysieke tijdslijn volgt. Met 
andere woorden: de pieken en dalen in de spiegel zijn 
meer conform het verwachtingspatroon van de persoon. 
Langer wordt enthousiast: “Dit is het begin van een psy-
chologisch geneesmiddel voor diabetes!”
Enkele van de nieuwe experimenten betreffen het zelf-
beeld. In een studie die gebruikmaakt van ‘avatars’ (in 
het populaire online platform Second Life) zien de perso-
nen een digitale versie van henzelf tennis spelen, en ge-
leidelijk worden ze zelf fysiek slanker van de inspanning. 
Langer is geïnteresseerd in het fysiologisch effect van het 
volgen van de avatars.
Collega’s van Langer zien in haar een belangrijke kracht 
en prijzen haar voor haar excentrieke intelligentie en 
ingenieuze studies. Steven Pinker, schrijver en professor 
aan Harvard, vindt dat ze een belangrijke niche binnen 
de opleiding vervult, die tot dan toe vaak bevolkt was 
met onorthodoxe, niet-traditionele projecten (zoals bij-
voorbeeld Skinners utopische verhandelingen, Timothy 
Leary en Richard Alpert).
Langers gevoeligheid kan op gespannen voet staan 
met de grimmigheid van de hedendaagse academische 
wereld. Soms geeft ze dezelfde waardering aan terloops 
uitgebroede ideeën als aan de meer officiële ‘peer re-
viewed studies’. Ze vertelt me dat haar New Hampshire-
experiment drie keer is herhaald: in Engeland, Nederland 
en Zuid-Korea. Maar geen van deze studies betrof een 
laboratoriumexperiment; ze waren opgezet als tv-uitzen-
ding. De eerdere studies waarmee ze naam had gemaakt 
(zoals de plantenstudies in een verzorgingstehuis) zou-
den vandaag de dag niet veel geloofwaardigheid meer 
hebben. Ook voldoen ze niet aan de aangescherpte 
wetenschappelijke normen, aldus James Coyne, emeritus 
hoogleraar psychologie aan de Medische Universiteit 
van Pennsylvania. Langers bijdrage op de lange termijn 
bestaat volgens hem vooral uit de aanmoediging tot den-
ken en experimenteren.
Vier jaar geleden publiceerde Langer samen met col-
lega’s een studie in Psychological Science die weer veel 
lijkt op haar oorspronkelijke New Hampshire-experiment. 
Ook hier was het placebo de motiverende kracht. Twee 
groepen proefpersonen dienden een vluchtsimulator te 
bedienen. De proefpersonen uit de eerste groep moesten 
zichzelf zien als Air Force-piloten, en ze werden als dus-

danig aangekleed. Aan de andere groep werd verteld dat 
de simulator niet werkte, en ze moesten doen alsof ze 
een vliegtuig bestuurden. Na afloop kreeg iedereen een 
oogtest. De groep ‘piloten’ scoorde hierbij 40 procent 
beter dan de andere groep. Manipulatie van de ‘mind-
set’ gaat over fysiologische grenzen heen, aldus Langer, 
en daarmee is een punt bereikt waarna vrijwel alles kan 
worden uitgeprobeerd. Het einddoel, zegt ze, is om “zelf 
de controle over onze gezondheid weer terug te krijgen”.
Het afgelopen voorjaar kwam in een gesprek van Langer 
en postdoc-onderzoekster Deborah Phillips het ‘terug in 
de tijd’-experiment aan de orde. In de drie decennia die 
sinds die studie zijn verlopen, heeft Langer de vele di-
mensies van de gezondheidspsychologie verkend, daar-
bij vooral lettend op de geestelijke en mentale kracht 
om verschillende aandoeningen te verlichten. Misschien 
was het tijd om het eerste experiment te herhalen. De lat 
zou daarbij wel hoger liggen: zou ze in staat zijn om de 
tumoren van kankerpatiënten te verzwakken? Misschien 
had dit excentrieke idee te maken met haar moeder, die 
op een leeftijd van 56 (Langer was toen 29) overleed aan 
uitgezaaide borstkanker.
Phillips stelde voor dat ze wellicht zou moeten starten 
met kanker in een vroeg stadium; die is beter te gene-
zen. Maar Langer was vasthoudend: het moet gaan om 
de grote gemeenschappelijke killer waar de westerse ge-
neeskunde nog geen goed antwoord op heeft. Ze richtte 
zich op uitgezaaide borstkanker, fase 4. De behandeling 
van deze soort is vooral gericht op de zorg voor comfort. 
“De medische wereld heeft deze mensen al opgegeven,” 
aldus Langer.
Dit onderzoek is gepland voor het voorjaar en is bedoeld 
voor drie groepen van 24 vrouwen met (fase 4-)borstkan-
ker; ze verkeren in een stabiele toestand en ondergaan 
hormonale therapie. Twee groepen komen samen in een 
resort in Mexico onder supervisie van Langer en haar 
staf. Deze groep zal gedurende een week leven in een 
omgeving, nagebouwd en ingericht alsof het gesitueerd 
was in 2003. In dat jaar waren alle vrouwen nog gezond 
en hoopvol, en nu moesten ze zich weer inleven alsof ze 
terug waren gekeerd naar die tijd. De omgeving van het 
resort is bekend om de historische minerale bronnen en 
is een Unesco-monument. “De hele stad is als een tijd-
capsule,” zegt Langer. De andere groep krijgt de steun 
van mede-kankerpatiënten, maar zal niet ‘terugkeren’ 
naar het verleden. De derde groep krijg geen enkele in-
terventie ten behoeve van het onderzoek.
Net zoals in het oorspronkelijke experiment, zullen de 
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proefpersonen worden getest, voor en na het onderzoek. 
Hierbij wordt gelet op de grootte van de tumoren en de 
niveaus van de eiwitten in het bloed, aangemaakt door 
de kankercellen. Ook wordt gelet op variabelen zoals 
stemming, energie en pijngrenzen. 
De onderzoeksstaf zal de vrouwen aanmoedigen om op 
een andere, nieuwe manier te kijken naar hun omstan-
digheden, als een poging om de negatieve ervaringen 
en berichten die ze in het medisch circuit hebben opge-
daan, te zuiveren. Dit is cruciaal volgens Langer, omdat 
de geest niet alleen dingen beter kan maken, maar ook 
juist kan verslechteren. Dit nocebo-effect is de keerzijde 
van het meer positieve placebo-effect, en treedt in alle 
hevigheid op wanneer de arts de patiënt informeert 
over de ziekte. Langer vertelt over een (te publiceren) 
onderzoek uit 2010 waaruit blijkt dat overlevenden van 
borstkanker die zichzelf beschrijven als zijnde ‘in remis-
sie’ minder functioneel zijn en een slechtere algemene 
gezondheid vertoonden dan de personen die zichzelf 
beschouwden als zijnde ‘genezen’.
Daarom zal er niet worden gesproken in termen als 
‘slachtoffer’, of het ‘vechten’ tegen kanker als een ‘chro-
nische’ ziekte. 
Natuurlijk: de patiënten hopen op genezing. En het hele 
experiment is erop gericht deze motivatie in stand te 
houden. De studie wordt daarmee een soort van open 
placebo-experiment: het is mogelijk om een positief 
lichamelijk effect op te wekken, als een gevolg van de 
beslissing of wil om te genezen. Het is deze veronder-
stelling die Langer afgelopen herfst testte, maar dan 
omgekeerd. Ze zocht een aantal gezonde proefpersonen 
en gaf hen de opdracht om zichzelf ziek te ‘denken’. De 
mensen bekeken video’s van verkouden, hoestende en 
niezende personen. Er waren zakdoeken aanwezig en 
men werd aangemoedigd deze te gebruiken. Dit was 
bedoeld als een expliciete test om te zien of vrijwillige 
gezonde proefpersonen hun immuunsysteem zouden 
kunnen beïnvloeden.
In deze studie, die gaande is, meldde veertig procent 
van de experimentele groep symptomen van verkoud-
heid, tegenover een percentage van tien in de contro-
legroep. Aangemoedigd door deze resultaten zoekt 
Langer naar een concreet bewijs dat er sprake is van een 
daadwerkelijke verkoudheid. Hiertoe worden bepaalde 
antilichamen in het speeksel gemeten, als teken van een 
verhoogd immuunsysteem. Gedurende februari kwamen 
de eerste resultaten binnen. Alle deelnemers uit de ex-

perimentele groep toonden een verhoogd niveau van het 
zogeheten IgA-antilichaam.
Het was al bekend dat placebo een effect heeft op het 
immuunsysteem. Deze studie zou voor het eerst aanto-
nen dat placebo ook op een andere manier kan werken: 
door middel van wilskracht. Volgens de Italiaanse neu-
rowetenschapper Fabrizio Benedetti, een vooraanstaand 
expert op het gebied van het placebo-effect, is dit effect 
op het immuunsysteem te wijten aan een onbewuste 
klassieke conditionering. In zijn experimenten, waarbij 
bepaalde suggesties worden geconditioneerd in het be-
wustzijn van de proefpersoon, zijn directe fysiologische 
veranderingen meetbaar. Volgens Benedetti is er echter 
geen bewijs dat bepaalde verwachtingen een rol zou-
den kunnen spelen. Langer wil een speekselonderzoek 
om te bepalen of de proefpersonen daadwerkelijk het 
rhinovirus hebben opgelopen, en niet alleen maar een 
verhoogd IgA-gehalte tonen.
De implicaties van het open placebo-onderzoek zijn veel-
belovend. Als het placebo-effect kan worden gebruikt 
zonder ‘verpakt’ te zijn als bedrog, dan zou dit veel van 
de ethische kwesties oplossen die nu het onderwerp 
omringen. 
Langers studie naar kanker moet de twijfels van drie ethi-
sche commissies wegnemen: een in Mexico, een binnen 
Harvard en de commissie van de medische afdeling van 
de Universiteit van Zuid-Californië. In juni stagneerde 
de voortgang toen de commissie uit Californië vroeg om 
het taalgebruik binnen het experiment aan te passen. 
Langer: “Ze wilden dat ik de mensen een verklaring liet 
tekenen waarin ik aangeef dat er geen medisch voordeel 
te behalen is. Maar dit zou juist het nocebo-effect invoe-
ren!” De studie ligt op dit moment bij de ethische com-
missie van de Universiteit van Texas.
Net zoals de proefpersonen uit New Hampshire, zullen 
de kankerpatiënten van Langer een rijke en gevarieerde 
week doormaken: kunst-sessies en kook- en schrijfklas-
sen leiden hen af van hun omstandigheden en betrekken 
hen op een nieuwe manier in het leven. Volgens Tripathy 
kan de angst die gepaard gaat met dit type kanker net 
zo slopend zijn als de fysieke realiteit ervan. Sommige 
symptomen zijn verwant aan PTSS (posttraumatische 
stressstoornis). Er is genoeg bewijs dat de steun van an-
deren de kwaliteit van het leven van deze patiënten ver-
hoogt. Er is minder bewijs dat dit daadwerkelijk invloed 
heeft op hun medisch perspectief.
Tripathy geeft aan dat er precedenten zijn van Langers 
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onderzoek naar kanker. Zo zijn er voorbeelden waarbij 
een verbeterde emotionele toestand leidt tot een verbe-
terde medische toestand, en we weten bijvoorbeeld dat 
Tibetaanse monniken hun bloeddruk kunnen regelen 
door middel van meditatie en dat mensen met een hoge 
bloeddruk verbetering vertonen wanneer ze werken aan 
een gedragsverandering. Maar wat kanker betreft: “dat is 
veel meer complex en niet eenvoudig te doorgronden”.
De positieve psychologie beschikt natuurlijk niet over 
een goede staat van dienst waar het gaat om de bestrij-
ding van kanker. Toen James Coyne en collega’s 1093 
kankerpatiënten (met hoofd- en keelkanker) volgden 
gedurende negen jaar, concludeerden ze dat de meest 
optimistische patiënten niet langer leefden dan de meest 
pessimistische.
Sommige kankerpatiënten reageren beter dan anderen 
op interventies, volgens Tripathy. Maar zelfs met een 
hoge dosis chemotherapie zien we zelden een ‘volledige 
reactie’: het verdwijnen van vergevorderde borstkanker. 
Als we iets dergelijks zouden zien, dan zou dat spectacu-
lair medisch nieuws zijn. 
Een dag in februari, ergens in Puerto Vallarta. Langer 
zit op de patio van haar huis. Een leguaan komt tevoor-
schijn over een hoog hek en de honden worden wild. 
“Dat is Ada”, zegt Langer. “Of is het Ida? Er zijn er twee, 
moeilijk uit elkaar te houden.” Toen ze voor het eerst ver-
schenen, begonnen ze de planten te verslinden. Nu voer 
ik hen, samen met Nancy, bloemblaadjes. Zo gaat het. Je 
kunt er bang voor zijn. Je geeft ze een naam. En dan zijn 
het huisdieren.”
Langer kijkt uit over de diepblauwe zee in de richting 
van een lagune. Daar experimenteerde ze vroeger met 
dolfijnen, om te zien of dolfijnen liever zwemmen met 
meer bewuste, ‘mindful ingestelde’ mensen. De afgelo-
pen dagen emailde ze met een schrijver die hier voor een 
paar weken wil komen om aantekeningen te maken voor 
een scenario voor Hollywood.
Langer vertelt dat ze San Miguel uitkoos voor haar eerste 
‘terug in de tijd’-experiment omdat deze stad haar een 
aanbod deed. Een groep zakenmensen wilde haar graag 
geassocieerd zien met de stad, en boden haar gratis ac-
commodatie. Ze moedigde haar ook aan om een ‘Langer 
Mindfulness Instituut’ op te richten voor onderzoek en 
retraite. Ergens vanaf komend jaar kunnen volwassenen 
zich aanmelden voor een verblijf van een week. En ze 
doen eigenlijk mee met het bekende ‘terug in de tijd’-
experiment zoals we dat kennen van New Hampshire.

Ze is in gesprek met de gezondheidszorg en het be-
drijfsleven in Australië om een onderzoeksinstituut op 
te richten waar betalende klanten aan de slag gaan met 
cognitieve gedragstherapie. Ze heeft al een mindfulness-
instituut geopend in Bangalore (India) waar onderzoe-
kers kijken naar het effect van mindfulness op de ver-
spreiding van prostaatkanker.
Langer maakt geen excuses voor de hoge prijs die de 
klanten betalen. Ook die prijs is hier een factor: mensen 
neigen ertoe meer waarde te hechten aan zaken die 
meer kosten. Zo vond Dan Ariely, psycholoog aan de 
Duke Universiteit, dat dure placebo’s meer effectief zijn 
dan goedkope. Op de vraag of een dergelijke commerci-
ele instelling haar academische geloofwaardigheid niet 
ondermijnt, antwoordt ze: “Ik ben geen 40 meer, ik heb 
mijn eigen contributie betaald, en er is niets mis mee om 
dit op bredere schaal beschikbaar te maken; ik geloof er 
diep in.”
Medische collega’s vroegen haar of haar onderzoek naar 
kanker dreigt te mislukken. Het is bijvoorbeeld ook mo-
gelijk dat de proefpersonen die er niet op vooruitgaan, 
gedemoraliseerd raken door het experiment. In haar me-
moires schrijft de journalist Barbara Ehrenreich over de 
‘zonnebrigade’ die haar bestookte met ‘positief denken’ 
terwijl ze leed aan borstkanker. Onder deze omstandig-
heden zullen patiënten die zich niet beter voelen dit wel-
licht aan zichzelf wijten.
Na een lezing in 2010, waarin ze had gesproken over de 
macht die we aan de ziekte geven wanneer we het ziek-
teproces beschrijven in termen als ‘vechten tegen’, werd 
Langer aangesproken door een man die haar vertelde dat 
zijn vrouw was overleden aan borstkanker. De man zei 
dat ze had ‘gevochten’, en dat Langer hem nu het gevoel 
gaf dat zijn vrouw er zelf schuld aan had. Langer veront-
schuldigde zich tegenover de man: “Dat zijn goede pun-
ten, en het spijt me dat ik het daarover niet heb gehad. 
Maar laat me uitleggen dat het onze cultuur is die ons 
leert dat we geen controle hebben. Ik neem het uw vrouw 
niet kwalijk; ik neem het de cultuur kwalijk.” 
Langer hoopt op een dag waarop ‘schuldgevoel’ niet 
het eerste begrip is dat mensen hanteren wanneer het 
misgaat. In plaats daarvan zullen we de kracht van onze 
eigen geest meedragen, een kracht die veel groter is dan 
we ooit voor mogelijk hebben gehouden. n



In mei 1979 kreeg David 
Booth tien nachten achter 
elkaar dezelfde nachtmer-
rie, eigenlijk meer een 
visioen, zoals hij het zelf 
noemde. Hij zag een groot 
vliegveld met een lange 
startbaan. Hij zag mensen 
in een vliegtuig stappen. 
Een groot vliegtuig, met op 
elke vleugel een motor en 
één op de staart. Kort na 
het opstijgen was er iets 
met het geluid van de mo-
toren, dat klopte niet… 

De twee visioenen van Booth

He specifically identi-

fied it as an American 

Airlines aircraft with 

an engine on the tail 

[…] suddenly turning 

sharp and diving into 

the ground […]

Eva Lobach
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Als iemand een fantastische voorspelling doet, bijvoor-
beeld dat buitenaardse wezens binnenkort in je achter-
tuin zullen landen, geloof je hem dan? Een verslaggever 
zal zo’n bericht opzijleggen – mensen doen zoveel 
bizarre voorspellingen – en niet de moeite nemen om 
dit wereldkundig te maken. Maar als je nu weet dat deze 
zelfde persoon al eerder een opvallende voorspelling 
heeft gedaan, en dat die kort daarop uitkwam? Dan kijk 
je er ongetwijfeld anders tegenaan.
Dit is het levensverhaal van David Booth uit Cincinnati 
(Ohio, VS). Hij voorspelde vrij gedetailleerd een vlieg-
tuigramp, en rapporteerde zijn voorspelling bij de 
Federal Aviation Administration (FAA), de Amerikaanse 
luchtvaartdienst. Enkele dagen later verongelukte een 
vliegtuig vrijwel exact zoals hij voorspeld had. Er was dus 
geen twijfel over dat dit visioen aan de gebeurtenis voor-
afging, en ook kon iedereen vaststellen dat de details 
vrijwel helemaal overeenstemden met de daadwerkelijke 
gebeurtenis.
Wat was er precies aan de hand?

In mei 1979 kreeg David Booth tien nachten achter elkaar 
dezelfde nachtmerrie, eigenlijk meer een visioen, zoals 
hij het zelf noemde. Hij zag een groot vliegveld met een 
lange startbaan. Hij zag mensen in een vliegtuig stap-
pen. Een groot vliegtuig, met op elke vleugel een motor 
en	één	op	de	staart.	Kort	na	het	opstijgen	was	er	iets	
met het geluid van de motoren, dat klopte niet. Al heel 
snel daarna ging het mis. Hij zag hoe het vliegtuig over 
de lengte naar rechts kantelt en neerstort in een grote 
vlammenzee. Hij voelde de emotie van de mensen in het 
vliegtuig als een mokerslag in zijn maag.
Na tien nachten met ditzelfde scenario, is hij ten einde 
raad. Hij wil het tijdstip van slapen gaan zoveel mogelijk 
uitstellen. Hij wordt bevangen door het onheilsgevoel dat 
dit werkelijk zo zal gebeuren en zint op mogelijkheden 
om de ramp te kunnen voorkomen.
Uiteindelijk belt hij diverse instanties en vindt gehoor 
bij de FAA. Samen met hen probeert hij aan de hand 
van de details uit zijn visioen een idee te krijgen van 
het specifieke vliegveld, de tijd van de dag, de lucht-

vaartmaatschappij en het type vliegtuig. Het vliegveld 
kunnen ze niet identificeren, het tijdstip ook niet, maar 
de conclusie is dat het om een vliegtuig moet gaan van 
American Airlines, en dat het waarschijnlijk een DC-10 of 
een Boeing-727 is. Helaas was dit te weinig specifiek om 
gericht te kunnen zoeken.
Na de tiende nacht (Booth was ervan overtuigd dat dit 
de laatste keer was en dat het nu werkelijk zou gaan 
gebeuren) steeg op vrijdagmiddag 25 mei 1979 een 
DC-10 net na drie uur op van O’Hare vliegveld in Chicago 
(Illinois, VS). Het was vlucht 191 van American Airlines. 
Het vliegtuig verloor vrijwel direct na de start de motor 
van de linkervleugel, kantelde over zijn lengte naar 
rechts en stortte neer in een grote vlammenzee. Bij deze 
vliegtuigramp verloren 273 mensen het leven. Het is in 
de Verenigde Staten het vliegtuigongeluk met de meeste 
slachtoffers. 
Opmerkelijk detail: onder de slachtoffers bevond zich 
schrijfster Judith Wax, die in haar boek Starting in the 
Middle op bladzijde 191 (het vluchtnummer van het 
verongelukte vliegtuig) schreef: “Als ik voor mijn werk 
moest reizen, dan ontwikkelde ik zo’n angst voor vlieg-
tuigen dat mijn hoofd van start tot landing bleef trillen.”

Toen de media er lucht van kregen dat David Booth het 
ongeluk vrij gedetailleerd had voorspeld, werd hij tegen 
wil en dank een beroemdheid. Hij maakte een ronde 
langs talkshows en werd geïnterviewd voor diverse kran-
ten. Hij leidde daarna een zeer teruggetrokken leven, 
maar zijn leven bleef beheerst door het feit dat hij wist 
van de ramp maar deze niet kon voorkomen. Daarnaast 
was er de vraag: waarom had híj dat visioen gehad en 
niet iemand anders?

Na enkele nachten met ditzelfde 
scenario is hij ten einde raad. 
Hij wil het tijdstip van slapen 

gaan zoveel mogelijk uitstellen. 
Hij wordt bevangen door het 

onheilsgevoel dat dit werkelijk zo 
zal gebeuren en zint op moge-

lijkheden om de ramp te kunnen 
voorkomen…
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Op zeker moment besloot hij weer de publiciteit te zoe-
ken. Aanleiding was een nieuwe serie nachtelijke visi-
oenen, opnieuw tien keer achter elkaar. Dat hij vroeger 
erkenning had ontvangen voor een correcte voorspelling, 
zag hij nu als een teken dat hij de mensen moest waar-
schuwen; zijn reputatie van visionair zou ervoor zorgen 
dat hij gehoor zou vinden voor dit nieuwe visioen.
Hij beschrijft het visioen als volgt in zijn boek getiteld 
Code Red: The coming Destruction of America, 2004:
“…In maart 2003 had ik voor de tweede keer in mijn 
leven een serie visioenen, en net als de vorige keer, 
tien keer op rij. Wat ik ‘zie’ is de Aarde vanuit de ruimte. 
Terwijl ik de Aarde zie, zie ik de maan rechts van mij, en 
iets dat er uitziet als een soort planeetachtig voorwerp 
dat de Aarde recht van onderen nadert. Het voorwerp 
heeft als belangrijkste kenmerken dat het erg groot is 
en erg donker. Terwijl dit object de Aarde nadert, ver-
nauwt mijn gezichtsveld zich naar de Aarde zelf, naar het 
Noord-Amerikaanse continent. Daarna verschuift mijn 
gezichtsveld onder een hoek van 45 graden en zie ik 
het grootste deel van het westelijk deel van het Noord-
Amerikaanse continent uitbarsten als een reusachtige 
vulkaan. Donkergrijze wolken bollen op in de atmosfeer. 
Daaronder, of eigenlijk daarin, neem ik vuur waar. Direct 
daarna volgt een rimpeling vanuit de uitbarsting die de 
hele Aarde rondgaat. Op dat moment eindigt het visioen, 
maar niet mijn doodsangst…”
Opnieuw gaat Booth langs talkshows, maar het zit hem 
niet mee. Hij wordt beschuldigd van plagiaat; Amitakh 
Standford had in haar werk Nibiru and the Anunnaki 
ook al voorspeld hoe een rakelingse ontmoeting met 
een andere planeet tot grote natuurrampen zou leiden, 
en dit werk is vrijwel integraal in Code Red opgenomen. 
Ook zou hij in Code Red een bezoek aan een klooster 
beschrijven dat volgens woordvoerders van het klooster 
nooit had plaatsgevonden. Het boek Code Red is voor 
het grootste deel gewijd aan de voorbereiding op natuur-
rampen. De boodschap is dat de Amerikaanse overheid 
op de hoogte was van de komende rampspoed (door 
hem voorspeld voor 2004), en bezig was met maatrege-
len. En dat wij dat beter ook maar konden doen.
Bij deze zijn jullie gewaarschuwd. n

De belangrijkste methode in dat vroege onderzoek be-
stond uit kaartraad-proefjes. Daartoe had men speciale 
kaarten met abstracte symbolen ontworpen die, zo 
hoopte men, geen emotionele lading hadden. Bij een 
telepathieproef werd een stapel van dat soort kaarten 
geschud en omgekeerd voor de proefpersoon op tafel 
gelegd. 
Vervolgens moest de proefpersoon het symbool raden 
terwijl	er	steeds	één	kaart	door	de	experimentator	werd	
afgenomen. Die experimentator concentreerde zich dan 
sterk op die ‘doel-kaart’. Deze zogeheten Zener-kaarten 
hadden elk een van vijf mogelijke symbolen, en er zaten 
25 kaarten in een pak. Van elk symbool waren er vijf 
kaarten. Door deze samenstelling was de statistische 
evaluatie van de resultaten op het eerste gezicht zeer 
eenvoudig. 
Gemiddelde scores van 6 tot 7 hits, in plaats van de (vol-
gens toeval) verwachte 5 hits, kwamen regelmatig voor. 
Er werd van alles gedaan om te zorgen dat de proefper-
soon niet stiekem op de een of andere (niet-paranor-
male) manier erachter kon komen wat het symbool was 

Niet lang nadat de experimentele parapsy-
chologie in het begin van de vorige eeuw zijn 
eerste schreden had gezet, werd ‘vertrouwen’ 
een belangrijk begrip in het onderzoek…

Vertrouwen

COLUMN Dick Bierman

Zener-kaart-symbolen
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op de kaart waar de experimentator naar keek. Spiegels 
werden uit de experimenteerkamer verwijderd, er werden 
schermen tussen de proefpersoon en de experimentator 
geplaatst, et cetera. Kennelijk waren proefpersonen niet 
zo erg te vertrouwen… Maar was de experimentator dat 
dan wel? Die registreerde zowel wat er op de kaart stond 
als de gissing van de proefpersoon. Werden daarbij geen 
fouten gemaakt? 
Tegelijkertijd kwam er iemand op het idee om in een 
experiment op een andere manier naar het begrip ‘ver-
trouwen’ te kijken. Als de proefpersoon een symbool 
noemde, hoeveel vertrouwen had die proefpersoon er 
dan in dat zijn gissing juist was? Nieuw onderzoek, waar-
bij steeds werd genoteerd wat het symbool was dat de 
proefpersoon noemde maar ook wat zijn of haar vertrou-
wen was (‘confidence’), leverde op den duur eigenlijk 
niet veel op. En nog zelden wordt in experimenteel-
parapsychologisch onderzoek de ‘confidence’ van de 
proefpersoon gemeten. Maar nu het volgende…

Zoals ik in het vorige nummer van het TvP&BO al meldde, 
is het roulette-experiment, dat ik in het kader van de 
Volkskrant-rubriek ‘Ware wetenschap’ deed, afgesloten. 
Het magere resultaat: 10 hits en 10 missers, precies wat 
je gemiddeld volgens kans zou verwachten als er hele-
maal geen paranormale verschijnselen bestonden. Een 
teleurstelling wellicht voor diegenen die graag bewezen 
zien dat er ‘meer is tussen hemel en aarde’. Maar daar-
van was op het eerste gezicht in dit experiment geen 
sprake. Totdat ik een email kreeg van de proefpersoon. 
Ze mailde me stukken uit haar dagboek waarin ze meest-

al meteen na een poging had genoteerd hoeveel vertrou-
wen ze in die poging had. Toen ik de resultaten zag van 
de analyse die ik hierop uitvoerde, schrok ik. In tegen-
stelling tot wat ik had verwacht zat hier een huizenhoog 
effect in. Voor de hits was het gemiddeld vertrouwen 
ongeveer 8 (op een schaal van 1 tot 10). Voor de mis-
sers was het ongeveer 3. Een dergelijk verschil komt bij 
toeval maar 1 keer op de 500 voor. In statistisch jargon 
dus ‘zeer significant’. Maar… kon ik dit wel vertrouwen? 
De proefpersoon had de resultaten van het experiment 
al gezien vóórdat ze me die ‘confidence’-aantekeningen 
opstuurde. Ik kon er niet zeker van zijn dat ze die aante-
keningen niet achteraf had verzonnen of had bewerkt. En 
zelfs als ik dat vertrouwen zou kunnen krijgen, dan kan 
ik deze resultaten eigenlijk alleen maar onder veel voor-
behoud presenteren. Dat heeft te maken met het feit dat 
de laatste jaren het vertrouwen in het wetenschappelijk 
bedrijf erg te lijden heeft gehad. Daarom moeten experi-
mentatoren tegenwoordig van tevoren precies aangeven 
hoe ze het experiment gaan analyseren. Dit om te voor-
komen dat er achteraf van alles wordt uitgeprobeerd. Ik 
had echter die analyse van het vertrouwen dat de proef-
persoon had in haar beschrijvingen niet aangekondigd.

Ondertussen lijkt het er op dat de SPR wel het vertrou-
wen heeft gewonnen van een aantal jonge investeerders 
die willen dat we het betreffende roulette-experiment 
herhalen en die daarvoor zelfs hun dollars ter beschik-
king willen stellen. Daarover meer zodra dat geld binnen 
is. Ja ja, ook ik denk: eerst zien dan geloven. Een kwestie 
van vertrouwen… n
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Toen ik het programma van de PA-conventie 2014 be-
keek, viel me meteen een aantal innovatieve en crea-
tieve bijdragen op. Ik had al een paar jaar die jaarlijkse 
conventies niet meer bezocht en ergens vroeg ik me in 
die tijd af of er nog wel een toekomst was voor de para-
psychologie. Maar ik moet bekennen dat de ervaringen 
dit jaar me geruststelden en dat het veld eigenlijk rijp 
is voor nieuwe benaderingen, gedreven door nieuwe 
vragen en theorieën. En ook is de parapsychologie eraan 
toe om relaties aan te knopen met andere disciplines, 
zoals de fysica. 
Een positief effect van de kleinere opzet die Dean Radin, 
die de conventie organiseerde, had bedacht, was dat 
deze opzet veel ruimte gaf voor discussie met vrienden 
en collega’s. Gedurende de drie dagen-durende con-

ventie werd ik vooral gegrepen door enkele intrigerende 
bijdragen. In onderstaande zal ik me richten op deze 
bijdragen; ik zal dus niet alle gepresenteerde papers be-
spreken – voor een samenvatting van alle papers verwijs 
ik naar de website van de Parapsychological Association 
(parapsych.org).

Begaafd
Een thema dat gedurende de hele conventie steeds weer 
terugkeerde, was de aandacht voor de ervaringen van 
enkele op het oog ‘begaafde’ individuen. Denk hierbij 
aan de bespreking van het klassieke onderzoek naar 
remote viewing door Stephan Schwarz, Russell Targ en 
Ed May. In dat onderzoek werd in het algemeen veel 
aandacht besteed aan de selectie van proefpersonen. 

De 57ste jaarlijkse conventie 
van de Parapsychological 
Association (PA) werd dit 
jaar gehouden te Concord, 
nabij San Francisco (CA). 
Christine Simmonds-Moore
doet hier voor het TvP
verslag; vertaling 
en bewerking: 
Dick Bierman.

Parapsychological 
Association

TVP • TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE & BEWUSTZIJNSONDERZOEK • NR 3 • 201422



NIEUWS

Beroemd werden namen als die van de inmiddels overle-
den Hella Hammid, Pat Price en van de nog steeds actief 
zijnde Joe McMoneagle. 
Jim Carpenter presenteerde onderzoek naar de psycho-
kinese-verschijnselen rond Cherylee Black. Dat werk lijkt 
interessant vanwege de psychodynamische interpretatie 
van de ervaringen, maar er werd ook wel zeer heftig op 
gereageerd waarbij vooral de mogelijkheid van normale 
verklaringen, zoals statische elektriciteit, de emoties 
hoog deden oplopen. Hoe dan ook, deze benadering 
door middel van zelfstudie zou wel eens een innovatieve 
verandering in de parapsychologie kunnen betekenen. 
Diane Hennacy Powell beschreef haar onderzoek met 
een ernstig autistisch, verbaal niet ontwikkeld kind. 
Het kind had buitengewone hoge scores geboekt op 
een paar telepathietestjes die door haar therapeut met 
haar waren uitgevoerd. Deze bevinding zou zeker verder 
academisch onderzoek naar de relatie tussen psi en 
autisme rechtvaardigen. Dit soort onderzoek moet ons 
eraan herinneren dat we vooral ook moeten kijken naar 
die omstandigheden waarin psi overduidelijk aanwezig 
lijkt te zijn. 
Ik sluit daarbij overigens niet uit dat sterke effecten ook 
met ‘gewone’ proefpersonen kunnen optreden. Maar het 
lijkt logisch om naar de sterkste effecten te kijken als 
men op zoek is naar samenhang met andere factoren. 

Computer-psi
Een eveneens vernieuwende bijdrage was die van Erik 
Maddock & Garret Moddel over machines die remote vie-
wing uitvoerden. En Steve Baumgarts proef-experiment, 
waarin hij Brain Computer Interfaces gebruikte om 
prestimulus-responses te conditioneren, was ook al een 
nieuwe ontwikkeling.

Theorie
Het is van het allergrootste belang voor de parapsycho-
logie om aan theorievorming te doen. Twee theoretische 
bijdragen waren opvallend. 
Ed May presenteerde een nieuwe theorie waarbij de 
psychologische en de fysische kant van de verschijn-
selen aan bod komen. Aan de fysische kant betreft het 
de anomale informatie-overdracht. De psychologische 
kant behelst de processen die plaatsvinden om deze 
informatie bewust te maken. Kort gezegd stelde Ed May 
voor dat de fysische kant van het paranormale begrepen 
kan worden door het begrip ‘entropie’ centraal te stellen. 

Vooral relevant is de hoeveelheid entropie in het doel-
object van een experiment. Een paranormaal informatie-
overdrachtproces is volgens May anomaal omdat er geen 
energie aan te pas lijkt te komen. Hij verwacht echter dat 
dit probleem opgelost zal worden en hij suggereerde dat 
wellicht tijd-gerelateerde wormholes bij die oplossing 
een rol zouden spelen. 
Wat betreft de (neuro)psychologie stelde May voor dat 
paranormale verschijnselen zich bij iedereen voordoen, 
maar dat er slechts enkele supersterren zijn die bewust 
dit soort verschijnselen meemaken. De ‘waarneming’ 
van psi-‘signalen’ zou eventueel plaatsvinden via corti-
cale hyperassociatieve mechanismen waarin informa-
tieverwerking met grote bandbreedte plaatsvindt. Dat 
laatste zou dan mogelijk een link bieden naar het begrip 
synesthesie. [Noot van de vertaler: synesthesie is het 
verschijnsel dat een waarneming van informatie in de 
ene modaliteit, bijvoorbeeld het zien van het cijfer ‘3’, in 
het bewustzijn een neveneffect heeft in een andere mo-
daliteit, bijvoorbeeld het ‘waarnemen’ van een kleur die 
‘past’ bij het cijfer ‘3’ – dit is een voorbeeld van ‘vorm-
kleur-synesthesie’, maar er bestaat ook ‘vorm-geluid-
synesthesie’, et cetera.]
Een andere aanzet tot theorievorming was die 
van Jim Carpenter, de huidige voorzitter van de 
Parapsychological Association. Carpenter gaf een hel-
der en zeer goed ontvangen presentatie van zijn ‘First 
Sight’-model. Dit model zou een goed kader bieden aan 
verschillende op het eerste gezicht verwarrende bevin-
dingen in de psychologie en de parapsychologie. Volgens 
hem vinden paranormale gebeurtenissen voortdurend 
plaats maar worden ze niet altijd bewust.

Praktijk
Een derde thema op de conventie kan het best worden 
beschreven als ‘toepassingen van parapsychologie’. Het 
gaat dan om het oplossen van bijvoorbeeld archeologi-
sche problemen, gezondheidsproblemen en therapeuti-
sche ingrepen. En verder over hoe parapsychologen men-
sen kunnen helpen die (nare) paranormale ervaringen 
hebben.
Het paradigma bij uitstek bij ‘toegepast onderzoek’, is 
het remote viewing-onderzoek. Met name de bijdragen 
van Schwarz over remote viewing bij archeologische 
problemen en die van Katz en haar collega’s over remote 
viewing van micro-organismen, vallen in de categorie 
toegepast onderzoek.
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Ook opmerkelijk was John Kruths presentatie over zijn 
recente onderzoek van een Poltergeist-geval. Zijn na-
druk lag meer op het helpen van de mensen door de 
verschijnselen te doen afnemen dan op het onderzoek. 
Dat is een verfrissende nieuwe kijk welke goed past in de 
groeiende behoefte aan klinische benaderingen van de 
verschijnselen. 
Ook in dit verband moet het vragenlijstonderzoek 
worden genoemd van Nicola Lasikiewicz, waarin werd 
nagegaan in hoeverre het geloof in het paranormale 
kan worden gezien als een mechanisme om met andere 
onbenoemde problemen om te gaan.

Licht
Ook interessant was de studie van Hideyuki Kokubu & 
Takeshi Shimizu waarin de interactie tussen de geest van 
genezers en materie, in dit geval planten, werd onder-
zocht. Kokubu concludeerde dat deze interactie voorna-
melijk plaatsvond bij groene planten. Na de conferentie 
bedacht ik dat dit effect wellicht te maken kan hebben 
met de structuur van chlorofiel – een van nature fluores-
cerend molecuul – dat door licht geëxiteerd raakt. 
Licht in de vorm van fotonstraling werd besproken door 
Gary Schwarz, die in zijn experimenten aantoonde dat er 
een toename van fotonen kan worden gemeten wanneer 
men ‘voelde’ dat er een specifieke aanwezigheid was 
van overledenen.
In zijn algemeenheid lijkt ‘licht’ een interessant onder-
werp te zijn voor de parapsychologie. Zo blijkt ook de 
hoeveelheid licht die wordt uitgezonden, te correleren 
met de toestand van een ‘healer’ (en met andere toe-

standen van veranderd bewustzijn). Dat bleek ook uit 
recent onderzoek aan het Rhine Research Center.
Verder vonden Arnaud Delorme, Alan Pierce, Leena 
Michel & Dean Radin dat mensen in staat zijn om vanaf 
foto’s te voelen of de geportretteerde dood was of nog 
leefde. [Noot van de vertaler: de onderzoekers gebruik-
ten hiervoor hetzelfde experiment dat op de ‘Dag van de 
Parapsychologie’ zo succesvol bleek; zie TvP&BO 2014(2) 
voor een verslag van de resultaten van dat experiment.]

Ganzfeld
Verfrissend was het om een hernieuwde interesse te zien 
opbloeien in het ooit zo geroemde Ganzfeld-experiment. 
Twee natuurkundestudenten, Johann Baptista en Max 
Derakshani bespraken alle resultaten tot nu toe en toon-
den op statistische bevredigende manier aan dat het 
Ganzfeld-experiment een goede manier is om psi in een 
laboratorium te meten. 

Tot besluit
Wat ontbrak er nog op deze conferentie? John Kruth gaf 
een lezing over kwalitatieve methoden en hoe die kun-
nen worden gebruikt in parapsychologisch onderzoek. 
Zelf juich ik dat gebruik toe, maar het heeft er alle schijn 
van dat de meeste parapsychologen nog erg vastzitten 
aan de experimentele methode binnen de muren van 
het laboratorium. De waarde van puur subjectieve er-
varingen wordt nog niet volledig onderkend. Verder zou 
ik wel graag wat meer experimenten hebben gezien die 
Carpenters First Sight model zouden toetsen. Of experi-
menten die Daryl Bems ‘feeling the future’-studies zou-
den proberen te repliceren. 
Maar het was vooral een geweldig gevoel dat deze con-
ventie bij me opriep. Opwindend en vol potentie. Overal 
leek er iets te borrelen: mogelijkheden voor samenwer-
king, nieuwe ideeën, en nieuwe gezichten, waaronder 
veel studenten van buiten de VS en de UK, en zelfs een, 
Sergii Vakal, uit de Oekraïne. 

In juli 2015 zal de conventie van de Parapsychological 
Association worden gehouden in Greenwich, UK. Een 
uitgelezen mogelijkheid voor leden van de SPR om zo’n 
conferentie ook eens mee te maken. Het TvP&BO zal de 
details hiervan tijdig bekendmaken. n

Het was vooral een geweldig gevoel 
dat deze conventie bij me opriep. 

Opwindend en vol potentie. Overal 
leek er iets te borrelen: mogelijk-

heden voor samenwerking, nieuwe 
ideeën, en nieuwe gezichten…
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