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In 2008 beschreef Wim Kramer in dit tijdschrift de historie van het eerste 
universitaire parapsychologisch laboratorium van de Universiteit Utrecht.1 
Dit laboratorium, onder de naam ‘Parapsychologisch Instituut der Rijksuniversiteit 
Utrecht’, opende in december 1951 haar deuren.2 Dit als gevolg van de leeropdracht in 
de parapsychologie die Tenhaeff een paar maanden eerder had ontvangen.3 Het instituut 
was gevestigd in twee lokalen van het Wilhelmina Kinderziekenhuis aan de Nieuwe Gracht 
in Utrecht.4 Toen, na een jaar vertraging met de verbouw, in november 1953 het pand op het 
adres Springweg 5 in Utrecht beschikbaar kwam, werd het instituut daarheen verhuisd, waar 
het, onder leiding van de inmiddels tot bijzonder hoogleraar in de parapsychologie benoemde 
Tenhaeff, wereldwijd bekendheid verwierf.5 Over experimenten uitgevoerd in het eerste instituut 
aan de Nieuwe Gracht was tot op heden vrijwel niets bekend. Onlangs werd bij het indexeren van 
de omvangrijke hoeveelheid documenten, beeldmateriaal en geluidsmateriaal uit de nalatenschap 
van de paragnost-genezer Gerard Croiset6, een aantal uitgetypte verslagen en zes fotonegatieven ge-
vonden, die betrekking hadden op een reeks experimenten uitgevoerd in dit instituut, tussen januari 
en september 1951. Een unieke vondst, want het komt maar sporadisch voor dat onbewerkte verslagen 
van experimentele sessies met foto’s van professionele kwaliteit in parapsychologische archieven 
worden aangetroffen…

‘Dansende tafels & dwaallichten’

Wim Kramer & Maurice van Luijtelaar

Analyse van experimenten uitgevoerd in 1951 in het 
eerste Parapsychologisch Instituut van Tenhaeff
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Het gevonden materiaal bestaat uit zes fotonegatieven 
en getypte verslagen van 12 experimenten uitgevoerd 
op woensdagavonden, tussen 31 januari en 5 septem-
ber 1951. Alle verslagen zijn opgesteld en ondertekend 
door de heer M. van Dranen. In totaal zijn maar liefst 
16 personen betrokken geweest bij deze experimen-
ten. Onderscheid is gemaakt tussen proefpersonen 
(5), waarnemers (10), en een expert op gebied van de 
fotografie. De vijf proefpersonen zijn afkomstig uit een 
groep spiritisten, paragnosten en magnetiseurs rond de 
paragnost-magnetiseur Gerard Croiset, die bij de expe-
rimenten de functie ‘leider der proefpersonen’ heeft. De 
heren J. Feeke en K.L. Buhrs zijn beiden professionele 
mediums, komen uit Zaandam en zijn onder meer actief 
binnen Harmonia, de vereniging van spiritsten, en de 
NWP.7 De heer Warner Tholen is paragnost met een prak-
tijk in Nunspeet8 en de heer Jan van der Weyden komt 
uit Enschede, heeft daar een praktijk als magnetiseur, is 
secretaris van het bestuur van de NWP en al sinds zijn 
23e lid van Harmonia.9 
Over de achtergronden van de waarnemers hebben we 
na een zoektocht in archieven, tijdschriften en online 
wat summiere informatie kunnen vinden. De heer Van 
der Linden en mevr. Hartong zijn in een krantenartikel bij 
de opening van het instituut opgevoerd als assistenten 
van Tenhaeff.10 Dr. G.J.M. van der Kerk is chemicus en 
destijds directeur van het Organisch Chemisch Instituut 
TNO in Utrecht. Hij werd later hoogleraar in Utrecht. De 
arts R.J. ten Feld, mej. Wilh. H. ten Bosch en de heer W.N. 
van Dranen waren actieve leden van de SPR. Ten Feld 
verwees telefonisch patiënten naar Croiset.11 De heer 
Marinus van Dranen, was directeur van een machine-
fabriek, bezat een gedegen technische achtergrond en 
heeft enkele patenten op zijn naam staan. De tien waar-
nemers staan onder leiding van dr. Tenhaeff.
Interessant is dat men bij de experimenten getracht heeft 
zo wetenschappelijk verantwoord mogelijk te werken en 
dat, gezien het verslag van de eerste zitting, het blijkbaar 
de opzet was om te trachten optimale condities te vin-
den voor het optreden van ‘paranormale’ fenomenen en 
dat men naar manieren heeft gezocht om deze verschijn-
selen te kunnen vastleggen met meetapparatuur. Om 
een indruk van het verloop van de serie experimenten te 
krijgen, lopen we de door de heer Marinus van Dranen 
opgestelde verslagen eerst stuk voor stuk door. 
Zitting 1 —De eerste zitting werd gehouden op de avond 
van 31 januari 1951. Als proefpersoon aanwezig waren 
Gerard Croiset en de heren Buhrs en Van der Weyden. Als 

waarnemers waren aanwezig mevr. Tenhaeff (echtgenote 
van dr. W.H.C. Tenhaeff), mevr. Hartong, mej. Wilh. H. 
ten Bosch en de heren M. van Dranen, W.N. van Dranen, 
en Van der Linden. Het verslag is uiterst kort en heeft 
slecht 12 regels getypte tekst. Croiset heeft die avond 
het woord gevoerd waarbij hij er op wees dat deze eerste 
avond gezien moet worden als een nadere kennisma-
king, een verkenning, omdat het volgens hem juist voor 
dit soort experimenten van belang is dat de aanwezigen 
elkaar kennen en op elkaar ingesteld raken, hetgeen 
tijd kost. Aansluitend werd gesproken over de mogelijke 
fysische (natuurkundige) verschijnselen die men kan ver-
wachten en is de heer Buhrs in trance gegaan. Hij deed 
in die toestand enkele, in zeer algemene bewoordingen 
gestelde, uitspaken over hoe men de experimenten zou 
moeten opzetten en uitvoeren. Rond 22.00 uur werd 
deze eerste avondsessie beëindigd en werd besloten op 
21 februari de volgende bijeenkomst te houden. 
Zittingen 2 t/m 7 —Het volgende verslag heeft betrek-
king op maar liefst zes zittingen, gehouden op respec-
tievelijk 21 februari, 7 maart, 4 april, 9 mei en 6 juni. 
Vermoedelijk zijn van de afzonderlijke avonden wel 
aantekeningen gemaakt maar zijn deze pas in juni door 
de heer M. van Dranen tot een kort verslag uitgewerkt. 
Op deze avonden gingen de heer Van der Weyden en 
de heer Buhrs beurtelings in trance en verschaften zo 
mededelingen [WK: afkomstig van ‘gene zijde’] over het 
optimaliseren van de experimentele situatie in het labo-
ratorium voor het verkrijgen van fysische verschijnselen. 
Van der Weyden nam naar aanleiding van deze medede-
lingen op de volgende experimenteeravonden infrarode 
lampen en een bandrecorder mee.
In trance sprak de heer Buhrs van het opheffen van de 
zwaartekracht hetgeen aanleiding was om te proberen 
een tafel ‘paranormale bewegingen’ te laten uitvoeren. 
De proefpersonen werden aangevuld met de heer Feeke 
en de heer Tholen. Dr. G.J.M. van der Kerk trad toe als 
waarnemer bij de experimenten. De heer Varossiau was 
bij een aantal zittingen aanwezig als fotograaf. Net als 
bij een spiritistische seance namen de heren Feeke, 
Buhrs, Van der Weijden en mevr. Hartong plaats rond de 
tafel en werden pogingen ondernomen de zwaartekracht 
op te heffen. De tafel bewoog maar bleef contact houden 
met de grond, al was dit vaak maar met een punt van 
één tafelpoot. Ook bleven de handen steeds in contact 
met het tafelblad. Zodat men uiteindelijk eenstemmig tot 
de conclusie kwam dat bewijs van enige ‘paranormale 
invloed’ niet geleverd was. Wel constateerde men dat er 
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graduele verschillen waren in de individuele waarnemin-
gen van de aanwezigen. Hoewel heel af en toe de tafel 
geheel los van de grond kwam, waren hierbij wel handen 
op de tafel aanwezig, zodat ook deze momenten als niet-
bewijskrachtig werden afgedaan.
Zitting 8 —Op de avond van op 27 juni werd verder 
geëxperimenteerd met tafel-levitatie door de proefper-
sonen Buhrs, Feeke, Tholen en mevr. Havertong. Croiset 
constateerde opeens dat de vingers van de heer Feeke 
lichtverschijnselen vertoonden. Ook de waarnemers dr. 
Tenhaeff, de heren M. en W.N. van Dranen, Van der Kerk, 
Van der Linden en de dames Hartong en Tenhaeff rap-
porteerden deze lichtverschijnselen die intermitterend 
qua sterkte en geconcentreerd aan de uiteinden van de 
nagels van de heer Feeke optraden. Dit effect deed sterk 
denken aan de scintillaties die optreden als een scherm 
van bariumplatinacyaanzuur wordt getroffen door radio-
actieve alfa- of bèta-deeltjes, aldus de rapporteur.
Het lichtverschijnsel was het beste waarneembaar bij 
getemperd licht. De vingers vertoonden een duidelijke 
zweetsecretie. Na het wassen van de handen met zeep 
bleef het verschijnsel zich even sterk voordoen. Ook het 
aarden van de handen aan de waterleiding had geen 
invloed op het lichtverschijnsel. De heer Feeke had een 
opgezwollen gevoel in zijn handen. Na ongeveer twintig 
minuten, waarin het lichtverschijnsel onafgebroken werd 
waargenomen, werd een stukje van de nagel van de pink 
van de heer Feeke afgeknipt. De heren M. en W.N. van 
Dranen, en Van der Linden verklaarden dat ze hadden 
opgemerkt dat de afgeknipte nagel enige malen in de 
zelfde frequentie oplichtte als de pink. De andere waar-
nemers waren hier echter niet zeker van. 
Zitting 9 —Op de experimenteeravond van 11 juli deden 
dezelfde lichtverschijnselen aan de handen van de heer 
Feeke zich weer voor maar ze waren zwakker en ook de 
zweetsecretie was minder. Door drukken op de vingers 
werd het verschijnsel geactiveerd. De heren M. en W.N 
van Dranen namen bij alle aanwezigen metingen van 
de huidweerstand, uitgaande van de veronderstelling 
dat zweetsecretie de huidweerstand van de handen zou 
verminderen. Tijdens het oplichten van de vingertop-
pen bij de heer Feeke werd een waarde van 75 kilo-ohm 
gemeten die later daalde tot 35 kilo-ohm. In het verslag 
is een tabel opgenomen met gemeten waarden van de 
huidweerstand van alle aanwezigen.
Zitting 10 —Deze zitting vond plaats op de avond van 
woensdag 11 augustus. De heer Hauer is toegetreden 
als nieuwe waarnemer. Onder leiding van Croiset werd 

wederom geëxperimenteerd met de tafel. De vier proef-
personen gezeten rond de tafel waren mevr. Hartong 
en de heren Buhrs, Feeke en Tholen. De tafel maakte 
de gebruikelijke bewegingen, net zoals bij de vorige 
experimenten. Lichtverschijnselen deden zich niet voor. 
De heer Feeke verklaarde dat hij niet voelde dat er iets 
bijzonders zou gebeuren. De rapporteur M. van Dranen 
merkt aan het eind van dit heel korte verslag van slechts 
80 woorden op dat het weer die avond buitengewoon 
drukkend en vol onweer was en alle aanwezigen zich 
loom voelden. De heer Hauer merkte op dat die nacht 
een koudefront zou passeren.
Zitting 11 —Het verslag van woensdagavond 22 au-
gustus is aanmerkelijk langer dan de verslagen van de 
voorgaande avonden. Omstreeks 20.15 uur namen de 
heren Buhrs, Feeke, Tholen en mevr. Havertong plaats 
rond de tafel. Korte tijd later begonnen de inmiddels 
gangbare bewegingen en na een halfuur werden aan 
de vingers van de heer Feeke weer lichtverschijnselen 
waargenomen. Besloten werd de heer Feeke aan de tafel 
te vervangen door de heer Van der Weyden. De tafelbe-
wegingen werden hierna verder gecontroleerd door dr. 
Van der Kerk, de heer Ten Feld en mevr. Tenhaeff, terwijl 
de andere waarnemers, de heren Hauer, M. en W.N. van 
Dranen, Van der Linden, dr. Tenhaeff en mej. Ten Bosch, 
zich concentreerden op de lichtverschijnselen aan de 
vingers van de heer Feeke. Deze waren in eerste instantie 
weer geconcentreerd rond de nagels en werden al snel 
steeds sterker, terwijl bij het wrijven van de vingers over 
de tafel, los van de vingers licht op de tafel een paar 
seconden achterbleef en vervolgens verdween. Anders 
dan bij de eerdere experimenten constateerde men nu 
enkele malen dat aan een nagel langer, soms wel tien 
seconden achtereen, lichtverschijnselen optraden. Ook 
de oogleden toonden nu duidelijke lichtverschijnselen. 
Vervolgens nam de heer Feeke plaats voor een stomend 
keteltje en hield zijn vingers in de uit de ketel komende 
stoom. De lichtverschijnselen zowel aan de vingers als 
bij de ogen namen nu sterk toe en bleven ook niet langer 
beperkt tot de nagels maar verspreide zich over de han-
den. De heer W.N. van Dranen constateerde dat bij het 
drukken met zijn duim op de hand of op de pols van de 
heer Feeke, de lichtverschijnselen daar sterk toenamen 
en het verschuiven van zijn duim over de huid van de 
heer Feeke volgden. Daarbij viel het hem ook op dat de 
zweetafscheiding van de huid van de heer Feeke sterk 
kleefde. Enige tijd na afloop van deze zitting was dit 
kleven niet meer waar te nemen. Net als bij voorgaande 
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zittingen was de zweetafscheiding bij de heer Feeke zeer 
sterk. De waarnemers Hauer en W.N. van Dranen rappor-
teerden tevens stellig een ozongeur waar te nemen. De 
heer Croiset, mej. Ten Bosch en dr. Tenhaeff, rapporteer-
den bij de heer Buhrs ook lichtverschijnselen aan diens 
rechterschouder en tevens een nevelig verschijnsel rond 
diens hals, maar konden deze lichtverschijnselen toch 
niet met absolute zekerheid vaststellen. De heer Croiset 
meldde aansluitend dat hij oranje lichtverschijnselen in 
de nabijheid van de heer Van der Weyden waarnam. 
Hierna kwam via de heer Van der Weyden een gesproken 
mededeling [WK: waarschijnlijk in spiritistische trance-
toestand] dat de lichtspleet onder de deur [WK: van het 
laboratorium] hinderlijk was en afgedekt moest worden. 
Even later werd via de heer Van der Weyden ook mede-
gedeeld dat in de toekomst meerdere lichtverschijnselen 
zouden volgen. Op aandrang van de heer Croiset werd 
aansluitend (21.40 uur) de zitting beëindigd en werd be-
sloten om op 5 september verder te experimenteren.
In een nabespreking, zo schrijft de secretaris M. van 
Dranen in het verslag, bespraken dr. Tenhaeff, de 
heer Hauer, de heren W.N. en M. van Dranen en mevr. 
Tenhaeff, over de grote moeilijkheid om te komen tot 
een onderzoekstechniek van de lichtverschijnselen. De 
heer Hauer stelde voor na te gaan of het licht al dan niet 
gepolariseerd is en de heer W.N. van Dranen stelde voor 
om voor de ogen van de heer Feeke een fotografische 
plaat te binden om te proberen het lichtbeeld fotogra-
fisch vast te leggen. Tevens zegde hij toe te zorgen voor 
een millivoltmeter en enkele gevoelige thermokoppels 
om de temperatuur van de huid te kunnen meten. De 
heer M. van Dranen stelde voor een geigerteller mee te 
brengen om na te gaan of deze zou reageren tijdens de 
zitting [WK: met een geigerteller wordt radioactieve stra-
ling gemeten, een anno 1951 ‘moderne’ straling die ook 
wel werd aangeduid als ‘atoomstraling’ en die vanwege 
de koudeoorlogsdreiging vaak in het nieuws was].
Zitting 12 —Op woensdagavond 5 september nemen 
mevr. Hartong en de heren Buhrs, Feeke en Tholen rond 
20.30 uur plaats aan de tafel. Er worden grammofoon-
platen gedraaid met zeer lichte muziek en na enige tijd 
begint de tafel te bewegen. Soms zelfs even op de maat 
van de muziek. De heer Croiset zegt na tien minuten 
(20.40 uur) dat een der aanwezigen iets bijzonders zal 
overkomen en verzoekt allen op hun plaats te blijven. 
Over de aard van de bijzonderheden (optreden van ver-
stijving) waren alleen dr. Tenhaeff en de heer Ten Feld 
vooraf geïnformeerd door Croiset. De belichting in het 

laboratorium bestond alleen uit rood licht dat kwam van 
de beide lampen die de heer Van der Weyden eerder 
had meegebracht en uit twee plafondlampjes. De tafel 
maakte de gebruikelijke bewegingen. Om 20.50 uur ver-
toonde de heer Van der Weyden kortstondig enige merk-
waardige lichamelijke emoties. Rond 21.00 uur lichtte 
de vinger van de heer Feeke weer op. Croiset verzoekt 
alle aanwezigen nadrukkelijk nog enige tijd geduld te 
hebben en vooral op de plaats te blijven. Op aanwijzin-
gen van Croiset werd de heer Feeke opgenomen in een 
nauw besloten kring en tevens voorspelde Croiset dat 
ook bij de heer Buhrs zich lichtverschijnselen zouden 
gaan voordoen omdat het licht zou overgaan van de heer 
Feeke op de heer Buhrs. De waarnemers Hauer en M. 
van Dranen stelden intussen met een polaroidfilter vast 
dat de lichtverschijnselen bij de heer Feeke niet lineair 
gepolariseerd zijn. 
“De heer Buhrs kwam in een trance toestand waarbij hij 
kennelijk bijzondere gevoelens onderging, in het bijzon-
der op de borst, waarover hij kreunend klaagde,” aldus 
de rapporteur in het verslag. De heer Ten Feld nam, op 
verzoek van Croiset, plaats achter de heer Buhrs. Volgens 
Croiset was Buhrs op dat moment gevoelloos. Er traden 
hevige bewegingen van diens hoofd op maar even later 
ontspande de heer Buhrs zich alweer. 
Om 21.20 nam de heer Feeke weer plaats voor het sto-
mende keteltje. De lichtverschijnselen werden door alle 
aanwezigen bestudeerd. Ze namen sterk toe en bleven 
ook nu niet beperkt tot de vingertoppen maar strekten 
zich uit over de binnenzijde van de handen van heer 
Feeke. De heer W.N. van Dranen trachtte een fotogra-
fische plaat, beschermd door een dunne glasplaat, zo 
goed mogelijk tegen de lichtende plaatsen te drukken 
om zo een beeld te maken.
Om 21.32 uur verzocht de heer Feeke aan de heer Buhrs 
tegenover hem [WK: aan de tafel?] plaats te nemen. 
Meteen nadat de heer Buhrs dit had gedaan, namen 
de lichtverschijnselen in hevigheid toe. De heer Buhrs 
maakte met zijn handen de gebruikelijke bewegingen 
van de magnetiseur, maar raakte de handen van de 
heer Feeke hierbij niet aan. Het licht werd veel sterker 
en strekt zich uit tot aan de ellebogen, maar niet in een 
ononderbroken stroom. Er waren opflakkeringen, afge-
wisseld door perioden van verzwakking. Om 21.40 uur 
ging het licht over van de heer Feeke op de heer Buhrs, 
zoals door de heer Croiset voorspeld. Er werden door 
de heer Van der Weyden een aantal foto’s – met ver-
schillende belichtingstijden – gemaakt met de camera. 
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Tot slot maakte de heer Van der Weyden een foto van 
de hele groep. De heer Hauer had een spectroscoop 
meegebracht, maar het was hem niet mogelijk gebleken 
een spectrum waar te nemen vanwege de zwakte van 
het licht. Afgesproken werd dat de volgende zitting zou 
plaatsvinden op 26 september.

Vervolgzittingen?
Helaas hebben we in het archief geen verslag kunnen 
vinden van deze experimenteeravond en ook niet van 
enige andere zitting. Het is dus de vraag of er nog wel 
een vervolg is geweest. Voor zover nu bekend, is over 
deze serie experimenten door Tenhaeff, of door een van 
de andere aanwezigen, nimmer gepubliceerd. Behalve 
de zes negatieven die maar enkele facetten van de expe-
rimenten laten zien, hebben we geen ander beeldmateri-
aal gevonden. Ook vonden we nog geen spoor van de in 
de verslagen genoemde geluidsopnamen (bandrecorder-
banden of wire recorder-reels).12

Discussie
Bij eerste doorlezing lijken de verslagen met ambtelijke 
precisie opgestelde vastleggingen te zijn van wat zich in 
deze reeks experimenten tussen januari en september 
1951 heeft afgespeeld. Bij herlezing en een meer diep-
gaande bestudering van details komen echter toch veel 
vragen naar boven over wat er zich nu precies allemaal 
heeft voorgedaan bij deze reeks experimenten in het 
parapsychologisch laboratorium van Tenhaeff aan de 
Nieuwe Gracht in Utrecht. 
Duidelijk is dat de serie experimenten een explorerend 
karakter heeft. Door vijf proefpersonen (vijf praktiseren-
de en begaafde paragnost-magnetiseurs), en tien waar-
nemers, waarvan een aantal een gedegen wetenschap-
pelijke achtergrond heeft, samen in overleg te brengen, 
probeert men te komen tot een proefopzet waarbij pa-
ranormale of spiritistische fenomenen zich duidelijk en 
herhaaldelijk waarneembaar voordoen. Men poogt deze 
vast te stellen met behulp van meetapparatuur en zo te 
relateren aan natuurkundige grootheden.
Uit de verslagen valt op te maken dat de beide heren van 
Dranen natuurkundig onderlegd zijn en toegang hebben 
tot meetapparatuur die doorgaans alleen in professione-
le laboratoria voorhanden is, zoals thermokoppels, een 
geigerteller, infrarood-detectoren en een spectroscoop. 
Zelfs algemenere apparatuur zoals een millivoltmeter, 
fotografische platen en een polaroidfilter waren anno 
1951 duur en niet eenvoudig voorhanden. Ook de heer 

Van der Weyden (een spiritist-paragnost) had blijkbaar 
toegang tot destijds vrij bijzondere apparatuur. Hij bracht 
twee infraroodlampen mee naar het laboratorium en 
een geluidsopname-apparaat. Dat zou een Webster wire 
recorder geweest kunnen zijn [WK: die waren sinds 1949 
in Nederland te koop en werden in het bedrijfsleven 
gebruikt als dictafoon13] of een van de eerste bandrecor-
ders. Die waren anno 1951 nog maar kort in Nederland 
op de markt en erg prijzig.
Dat de metingen gebaseerd zijn op een ‘trial and error’-
methodologie en niet op een theoretisch model over 
de aard van de paranormale fenomenen, maakt dat 
uiteindelijk al deze metingen niets bijdragen aan een 
beter begrip van wat er zich tijdens de experimenten 
afspeelde. Het verslag van zitting 9 bevat een tabel van 
de gemeten huidweerstand bij alle dertien aanwezigen 
[WK: dus zowel van de proefpersonen als van de waarne-
mers]. Dit lijkt heel wetenschappelijk en exact maar zegt 
niet veel meer dan dat de gemeten waarden bij de aan-
wezige personen heel sterk van elkaar verschillen. Van 
60 kilo-ohm bij de heer Van der Linden tot 600 kilo-ohm 
bij dr. Tenhaeff en mej. Ten Bosch. De gemeten waarden 
bij de heer Feeke waren 120 kilo-ohm in rust en bij het 
oplichten van zijn handen tijdens de trance eerst 75 en 
later 35 kilo-ohm. Dat is consistent met de opmerkingen 
in de verslagen dat zijn handen zweten maar de absolute 
waarde van de metingen geeft verder geen informatie 
waar meer conclusies aan kunnen worden verbonden. 
Dit nog los van de eventueel gemaakte meetfout die bij 
dit soort huidgeleidingsmetingen heel gemakkelijk kan 
optreden en die heel groot – zelfs groter dan de gemeten 
waarde – kan zijn als niet op een juiste en identieke 
wijze de meetelektroden aan de huid bevestigd zijn. 
De metingen met de andere apparatuur leveren blijkbaar 
niets op. Er wordt geen rapportage van gedaan anders 
dan de opmerking dat het licht dat uit de vingers van de 
heer Feeke komt niet gepolariseerd is waardoor impliciet 
de conclusie is dat het afkomstig kan zijn van iedere wil-
lekeurige bron. Ook de opmerking over het drukkende 
weer en het loom zijn van de aanwezigen (zitting 10) 
geeft aan dat men allerhande variabelen bij de experi-
menten betrekt als mogelijk relevant. 

Wat zien we?
Kijken we nu in meer detail naar de gerapporteerde 
waarnemingen gedaan met het ‘blote oog’, dan valt op 
dat het feitelijk gaat om twee verschijnselen. In de eerste 
zittingen is het ‘dansen’ van de tafel (opheffen van de 
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zwaartekracht) en later het lichtverschijnsel uit de vin-
gers van de heer Feeke het onderwerp van studie. Over 
de ‘dansende tafel’ werd men het snel eens. Dit werd 
vermoedelijk veroorzaakt door het onbewust gebruik van 
spierkracht door de ‘zitters’. Ook het gegeven dat zelfs 
bij hevige bewegingen de tafel toch contact met de vloer 
of met de handen van een der zitters had, maakte dat 
men eenstemmig de conclusie trok dat aan deze bewe-
gingen geen bewijs voor een paranormaal verschijnsel 
kan worden ontleend. 
De lichtverschijnselen die vanaf zitting acht optreden aan 
de vingers van de heer Feeke laten een ander patroon 
zien. Was het eerst een voorzichtig oplichten aan vinger-
toppen, in bijzonder aan de nagels, dat niet meteen door 
alle waarnemers met zekerheid werd vastgesteld, in de 
daarop volgende zittingen groeide het fenomeen steeds 
verder uit tot een duidelijk zichtbaar licht dat zich in zit-
ting 11 ook voordeed aan de ogen van de heer Feeke en 
dat bleef kleven aan de tafel. In zitting 12 verspreidde 
het heldere licht zich over de onderarmen van de heer 
Feeke en ging zelfs over op de heer Buhrs, zoals door de 
heer Croiset eerder in de avond was voorspeld. 
Die voorspelling is methodologisch verdacht. Een voor-
spelling wekt verwachtingen en daar komt bij dat het 
team waarnemers methodologisch toch al niet optimaal 
te werk ging. Uit de verslagen wordt duidelijk dat de 
waarnemers niet ieder afzonderlijk hun bevindingen 
rapporteren die dan later door een derde ‘blinde beoor-
delaar’ systematisch vergeleken worden, maar dat men 
als interactieve groep te werk ging en ter plekke elkaars 
waarnemingen besprak terwijl de verschijnselen zich 
voordeden. Deze werkwijze heeft op zijn minst twee na-
delen: de waarnemers beïnvloeden elkaar in hun waar-
nemingen, en men is daardoor niet volledig gefocust op 
de waarneming van het fenomeen terwijl het zich voor-
doet. Ook zorgt deze wijze van werken ervoor dat door 
het met elkaar spreken het geluidsniveau in de experi-
menteerruimte verder toenam. Immers, ook het ‘dansen’ 
van de tafel zal het nodige lawaai hebben veroorzaakt. 
Uit de verslagen wordt niet duidelijk hoe licht of donker 
de ruimte tijdens de experimenten was. De opmerking 
(door Van der Weyden van ‘gene zijde’ doorgekregen) 
dat de lichtspleet onder de deur moet worden afgedekt 
(zitting 11) geeft aan dat het laboratorium verduisterd 
was, maar niet volledig. In zitting 12 wordt gewerkt bij 
rood licht maar de hiervoor gebruikte lampen worden 
in het verslag van de zittingen 2-7 aangeduid als infra-
rood licht, een groot verschil: rood licht kunnen we zien, 

infrarood licht niet. In het verslag van zitting 8 wordt ge-
sproken over ‘getemperd licht’ maar in de verslagen van 
de andere zittingen wordt over de verlichting tijdens de 
experimenten niets gezegd. Echter: voor de waarneming 
van metingen, zoals van huidgeleiding, moet er licht 
zijn. Waarschijnlijk zijn de experimenten dus deels bij 
gewoon licht en deels in getemperde of geheel verduis-
terde omstandigheden uitgevoerd. Nadeel is dat in het 
donker de waarnemers niets zien en dus ook niet goed 
kunnen waarnemen wat er nu precies gebeurt als het 
licht aan de vingers van de heer Feeke zich voordoet. 

Bij de neus genomen?
Uit bovenstaand betoog ontstaat het gevoel dat tijdens 
de experimenten, zeker bij de laatste zittingen waar 
zich ook de meest opmerkelijke lichtverschijnselen 
voordeden, de ideale condities voor een goochelaar 
ontstaan. Wanneer Croiset actief invloed uitoefent op de 
waarnemers door hen te wijzen op wat komen gaat, hen 
verzoekt te blijven waar ze zijn, nog even geduld te heb-
ben, dan creëert hij daarmee een (bewust of onbewust) 
verwachtingspatroon en beïnvloedt daarmee tevens de 
concentratie van de waarnemers. De lichtverschijnselen 
bij de heer Feeke worden steeds ‘opzienbarender’ en 
gaan tevens gepaard met ‘kleverig zweet’ en een geur 
van ozon. Een criticus denkt bij deze omstandigheden al 
snel aan een goocheltruc waarbij fluorescerend poeder 
of gelei wordt gebruikt. Helaas geven de verslagen ons 
geen details, anders dan de omstandigheden waaronder 
wordt gewerkt en wat men met het ‘blote oog’ waar-
neemt, waarmee we de ‘goocheltruc’-hypothese niet 
eenduidig kunnen bevestigen dan wel ontkrachten. 
Dat de verslagen niet een volledige beschrijving geven 
van hetgeen zich op de experimenteeravonden precies 
heeft voorgedaan, bleek bij verder literatuuronderzoek. 
In de jaargang 1952 van het TvP treffen we in het artikel 
‘Psychoscopische proefnemingen met de heer G. Croiset 
I’ het volgende aan: “Op 23.5.1951, bij gelegenheid van 
een bijeenkomst in het Parapsychologisch Instituut der 
Rijksuniversiteit Utrecht, overhandigde de heer M. van 
Dranen de heer Croiset de foto van een hem (v.D.) on-
bekende man.” Waarna het relaas volgt over hoe Croiset 
door gebruik te maken van deze (pas)foto als inductor 
een reeks (paranormaal verkregen) indrukken mededeelt 
die later konden worden geverifieerd en besproken in 
het artikel. Een volgend psychoscopisch experiment met 
een foto en een tweede met een doosje werd gedaan in 
het instituut op 1 augustus.14 Deze data, de genoemde 
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personen en de locatie komen overeen met de experimenteeravonden waarover de 
verslagen gaan. Echter in de verslagen van de experimenteeravonden wordt met geen 
woord gerept over deze psychoscopische experimenten met Croiset. De conclusie kan 
dan ook niet anders zijn dan dat de verslagen verre van compleet zijn over wat er zich 
die avonden precies heeft afgespeeld in het instituut. Jammer, maar het is niet anders. 

Conclusie 
De verslagen en foto’s die in eerste instantie een zeer gedegen indruk maken, laten 
bij nadere beschouwing veel vragen onbeantwoord over wat er precies op de experi-
menteeravonden heeft plaatsgevonden. Ondanks de ‘open mind’ van de deelnemers 
die met de methode van ‘trial and error’ probeerden gunstige condities te vinden voor 
parapsychologische experimenten, is het niet mogelijk om zinvolle conclusies te trek-
ken over de uitkomsten van de experimenten. Immers, indien er sprake is van een ma-
nipulatieve insteek (of kwade trouw) bij een of meer van de aanwezigen, dan hoeft dit 
eventuele daadwerkelijke paranormale effecten nog niet uit te sluiten. Maar natuurlijk 
zijn de geldigheid en de wetenschappelijke waarde van het experiment hiermee dan 
wel helemaal verspeeld. n

Noten
1 Wim Kramer: ‘Het eerste universitaire parapsychologisch laboratorium in Nederland’, TvP, 75(2), 2008, 

pp 4-8.

2 ‘Een nieuw laboratorium voor Dr. W.H.C. Tenhaeff – onderzoek paranormale verschijnselen’, artikel in 

NRC, maandag 2 april 1951.

3 ‘Leeropdracht in de parapsychologie’, TvP, 19(6), 1951, p 220.

4 ‘Jaarverslag van de secretaris over 1950’, TvP, 19(3), 1951, p 126.

5 Het Parapsychologisch Instituut aan de Springweg 5 in Utrecht is per 1 april 1980 officieel door de univer-

siteit opgeheven en het pand werd verkocht. Het instituut werd sindsdien als particulier initiatief onder 

dezelfde naam en op hetzelfde adres voortgezet, en is nu gevestigd aan Springweg 7. 

6 Onderdeel van het project ‘Ontsluiting en archivering van het Nederlands parapsychologisch erfgoed’ 

uitgevoerd door de Stichting Het Johan Borgman Fonds, www.johanborgmanfonds.nl

7 NWP staat voor ‘Nederlandse Werkgroep voor Praktische toepassing van Paranormale Begaafdheid’. 

Deze vereniging is door Gerard Croiset opgericht in 1948 en bestaat nog steeds. 

 Zie: www.nwp-natuurgeneeskunde.nl

8 Warner Tholen zou later landelijke bekendheid verwerven en werkte veel samen met Gerard Croiset. Zie: 

Natuurlijk niet Bovennatuurlijk – Parapsychologische kanttekeningen bij de ervaringen van de paragnost 

Warner Tholen, Douwe Bosga & Martine Busch, Uitg. Ankh-Hermes, Deventer, 1984.

9 De naam ‘Van der Weyden’ wordt in andere publicaties geschreven als ‘Van der Weide’ of ‘Van der 

Weijden’. Een interview met hem is te vinden in Tubantia van 17 november 1979. Op internet is hij nog te 

vinden als mede-oprichter van de vereniging ‘Spirituele Vriendenkring de Horizon’. 

 Zie www.dehorizon-enschede.nl

10 NRC, maandag 2 april 1951.

11 Dit blijkt uit documenten aangetroffen in het archief van Croiset.

12 Er bestaat een kans dat alsnog geluidsbanden worden gevonden. Bij het archief van Croiset zit een grote 

hoeveelheid bandrecorderbanden, zonder aanduiding over wat erop staat. Het catalogiseren hiervan zal 

nog geruime tijd op zich laten wachten gezien de hoeveelheid tijd die nodig is om alles af te spelen.

13 Het is WK bekend dat er in de jaren ’50 een Webster wire recorder aanwezig was in het 

Parapsychologisch Instituut.

14 ‘Psychoscopische proefnemingen met de heer G. Croiset I’, W.H.C. Tenhaeff, TvP, 20(1), 1952, pp 13-32.

FOTO 1: Experimentele sessie met een tafel die speciaal is ontwor-

pen om niet te kunnen sjoemelen tijdens de seance: let op vorm 

en schuine stand van de poten en op de vorm van blad met schuin 

aflopende rand. NB: Over deze speciale tafel wordt in de verslagen 

niets vermeld. Let op de twee infraroodlampen links en rechts.

FOTO 2: Sessie aan de gewone tafel, staand: Gerard Croiset, zittend 

helemaal rechts: Warner Tholen. FOTO 3: Detail van de ‘dansende’ 

tafel waarbij een poot loskomt van de grond.
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In het kader van een hernieuwde ken-
nismaking volgde ik in 2002 de online-

cursus ‘Introduction into Empirical 
Parapsychology’ aan de Rijksuniversiteit 

Utrecht. Uniek was dat, onder de inspi-
rerende leiding van hoogleraar Dick 
Bierman, webinars deel uit maakten 

van het onderwijs. Dick Bierman was de 
eerste die voor het gebied van de we-
tenschappelijke parapsychologie deze 

vorm van online-onderwijs ontwikkelde. 
Sindsdien nam het een enorme vlucht 

waar we allemaal van kunnen profiteren. 
Tegenwoordig worden er verschillende 

online-cursussen gegeven, bijvoorbeeld 
door de Koestler Parapsychology Unit 

van de Universiteit van Edinburgh.

Online-cursus parapsychologie:
hot en kwalitatief hoogstaand

Fred Melssen

OOnline-onderwijs is inmiddels een standaard onder-
deel geworden van het universitair curriculum en is 
voor de wetenschappelijke parapsychologie – waar-
van de doelgroep toch relatief beperkt is en geogra-
fisch erg verspreid – een welkome aanvulling en een 
mogelijkheid tot verdieping.
De MOOC’s, de Massive Online Open Course, zijn 
de laatste vijf jaar aan het opkomen en zijn ‘hot’: 
MOOC’s bieden kwalitatief goed onderwijs, gratis en 
voor iedereen toegankelijk. Het initiatief waaide van-
uit Amerikaanse universiteiten snel over naar de in-
ternationale universitaire wereld. Veel MOOC’s (zoals 
edX, Academic Earth en Coursera) kennen een univer-
sitaire inbedding en de populariteit ervan is mede te 
danken aan de noodzaak van universiteiten om zich 
te profileren. Naast deze universitaire MOOC’s zijn 
er andere vormen, zoals de ‘opensource’ WiZIQ: een 
‘social media’ platform waar deskundigen en docen-
ten zelfstandig hun cursus kunnen aanbieden.
Eind vorig jaar namen Nancy Zingrone en Carlos S. 
Alvarado het initiatief om op dit WiZIQ-platform de 
eerste grote parapsychologie MOOC op te zetten, ge-
titeld: ‘Parapsychology and Anomalistic Psychology: 
Research and Education’. Gedurende ruim een 
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maand verzorgden meer dan twintig kopstukken colleges 
over de meest uiteenlopende onderwerpen in het veld 
zoals: ESP en PK, precognitie, ‘remote viewing’ en de 
klinisch-psychologische benadering, maar ook het scep-
ticisme kwam regelmatig aan bod.
Nancy Zingrone en Carlos S. Alvarado maken sinds de 
jaren zeventig carrière binnen de parapsychologie. Ze 
zijn met name geïnteresseerd in de psychologie van 
de ervaring en in uittredingservaringen. In collegiaal 
verband geven ze onderwijs en verkennen ze de on-
derwijskundige toepassingen voor de parapsychologie. 
Ze richtten samen het AZIRE op: het Alvarado Zingrone 
Institute for Research and Education, primair bedoeld 
voor het aanbieden van onderwijsmateriaal voor on-
derzoekers, psychologen, psychiaters en studenten die 
geïnteresseerd zijn in paranormale ervaringen. Het AZIRE 
kent een fysieke locatie, maar heeft ook vestigingen in 
de virtuele wereld Second Life. Gedurende de cursus 
‘Parapsychology and Psychology’ laat Zingrone de cursis-
ten graag uitstapjes maken naar het daarvoor ingerichte 
bezoekerscentrum in Second Life. Ook Facebook en 
Youtube werden ingeschakeld bij deze cursus.
Het WiZIQ-platform was niet nieuw voor Zingrone. In 
november 2014 organiseerden ze daar al een serie con-
ferenties en cursussen: ‘Parapsychology and Psychology: 
Research and Theory Online Conference’. Ook deze 
cursus is momenteel nog vrij toegankelijk. Men koos 
voor de MOOC om een zo groot mogelijk publiek aan 
te spreken en potentieel nieuw geïnteresseerd publiek 
aan te trekken. De cursus is een ‘pilot’. Bij voldoende 
belangstelling hoopt men de cursus elk jaar te herhalen; 
met een wisselende samenstelling van sprekers en pre-
sentaties. In dat geval wordt een belangrijke doelstelling 
die de makers zichzelf stelden behaald: het creëren van 
een stabiel platform waarop het onderzoeksveld van de 
parapsychologie zich kan presenteren en profileren voor 
een brede gemeenschap. 
De cursus concentreerde zich op vijf gebieden: een over-
zicht van experimenteel en niet-experimenteel onder-
zoek; theorievorming (Edwin May over het ‘multiphasic 
model’ van precognitie en Richard Broughton over de 
betekenis van een evolutionair perspectief ten aanzien 
van ESP); interacties met andere gebieden (Parra over 
klinische aspecten van paranormale fenomenen en 
Kripal over de betekenis van de studie van religie voor 
de parapsychologie); het universitair onderwijs; en 
tenslotte: ‘andere’ gebieden waarbij deskundigen zich 
presenteren.
De cursus was – naar maatstaven van de parapsycholo-

gie van de laatste decennia – een enorm succes. Met 781 
cursisten (waarvan tien uit Nederland) ging de cursus op 
5 januari van start. Bijna dagelijks werd een presentatie 
gegeven. Regelmatig liepen de lezingen uit, maar dat 
bleek voor de cursisten geen probleem. De parallelle 
chatsessies tussen de cursisten was niet storend, maar 
leverde interessante discussiepunten op. Zingrone en 
Alvarado toonden zich inspirerend en zetten zich onaf-
gebroken in. Zij droegen de cursus. Technische en orga-
nisatorische hobbels werden snel opgelost, en het pro-
gramma bleef uitdagend en sprankelend. Door tijdsdruk 
heb ik niet alle lezingen volgens het cursusprogramma 
kunnen volgen. Op zich niet erg: het volledige cursusma-
teriaal is in ieder geval dit jaar nog toegankelijk. Volg de 
WiZIQ-link hieronder om in het aanmeldscherm van de 
cursus te komen. Het is de moeite waard! n
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De cursuslezingen:
•	 Dr.	Carlos	S.	Alvarado:	Introduction to the Scientific Study of Psychic Phenomena

•	 Dr.	Alejandro	Parra:	Clinical and Counseling Aspects of Psychic Phenomena

•	 Dr.	Daniel	Benor:	Paranormal Healing Studies: Research, Practice and Life Lessons

•	 Dr.	Edwin	C.	May:	The Multiphasic Model of Precognition

•	 Dr.	Everton	de	Oliviera	Maraldi:	Dissociation, Belief and Identity: Results from a Multi-

Methods Study of Mediums, Atheists and Others in Brazil

•	 Dr.	Nancy	L.	Zingrone:	Modern Parapsychology: Geographic View

•	 Joe	McMoneagle:	Perceptions of a Paranormal Subject

•	 Dr.	Dean	Radin:	Supernormal: Science, Yoga and Psi

•	 Dr.	Richard	S.	Broughton:	Will an Evolutionary Perspective Help Us Understand How 

Extrasensory Perception Work?

•	 Dr.	Chris	Roe:	The Qualitative Study of Mediumship

•	 Cherylee	Black:	We are All Experiencers

•	 Dr.	Alexander	Moreira-Almeida:	Implications of Mediumship for the Mind-Brain Relationship

•	 Bryan	Williams:	Beyond the Brain? Exploring the Neuropsychological Correlates of ESP

•	 Christopher	Laursen:	The Potential of Disciplinarity: Working Between Disciplines to Better 

Understand Anomalous Experiences

•	 Dr.	Jeffrey	Kripal:	What the Study of Religion has to Offer Parapsychology

•	 Dr.	Paul	H.	Smith:	Remote Viewing: Antecedents, Conditions, People, Protocols, Applications

•	 Dr.	Fátima	Regina	Machado:	Psi-Related Experiences in Daily Life and Their Association with 

Beliefs, Attitudes, and Subjective Well-Being: A Brazilian Survey

•	 Dr.	Stephen	E.	Braude:	The Challenge of Macro-PK

•	 Dr.	Etzel	Cardeña:	Hypnosis and Psi

Relevante cursuslinks:
•	 www.wiziq.com/course/86144-parapsychology-and-anomalistic-psychology-research-and-

education

•	 www.facebook.com/ParapsychologyOnline

•	 parapsychologyonline.wordpress.com

•	 www.youtube.com/user/parapsychologyonline
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Het onderzoek naar para-
normale fenomenen (oftewel 

‘psi’) wordt door veel mainstream-
wetenschappers afgedaan als ‘pseudo-

wetenschap’. Sommigen zien het onderzoek 
naar psi zelfs als een methodologische 

toetssteen: zolang er met een bepaalde me-
thode evidentie voor psi wordt gevonden, 
deugt die methode niet. Eén van de voor-

naamste redenen hiervoor is dat psi volgens 
de meeste mainstream-psychologen niet 

strookt met de wetten van de natuurkunde. 
Maar is dat ook zo? Psi lijkt in strijd met een 
aantal belangrijke natuurkundige principes. 

Wanneer bijvoorbeeld gebeurtenissen uit 
de toekomst het heden kunnen beïnvloeden 
(zoals bij precognitie), dan moet de normale 

richting van de tijd omgekeerd zijn. En bij 
telepathie en psychokinese lijken mensen 
en objecten elkaar te kunnen beïnvloeden 

zonder dat er een kracht (in natuurkundige 
zin) wordt uitgeoefend. Maar met welke 

principes is dat eigenlijk strijdig?

Zijn paranormale 
fenomenen werkelijk 

onmogelijk?

Jacob Jolij1
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Retrocausaliteit
Kan informatie terugreizen in de tijd en daar gebeurtenis-
sen beïnvloeden (‘retrocausaliteit’)? Er zijn twee sterke 
argumenten tegen dit idee: ten eerste geeft de Tweede 
Hoofdwet van de Thermodynamica een duidelijke rich-
ting aan tijd; ten tweede staat de speciale relativiteits-
theorie van Einstein niet toe dat signalen sneller dan het 
licht reizen, een voorwaarde voor retrocausaliteit.
De Tweede Hoofdwet van de Thermodynamica stelt dat 
in een gesloten systeem wanorde (of ‘entropie’) toe-
neemt. Een voorbeeld: een klontje suiker in een kop 
koffie lost op. De suikermoleculen bevinden zich eerst 
netjes geordend in een klontje, maar verspreiden zich 
naar verloop van tijd door de koffie. In tegenstelling tot 
wat de naam suggereert, is de Tweede Hoofdwet geen 
echte wet, maar vooral een statistisch gegeven. Als we 
even bij het voorbeeld van het suikerklontje blijven, en 
we elke mogelijke verdeling van suikerdeeltjes in een 
kop koffie een ‘toestand’ noemen, dan zijn er veel meer 
mogelijke toestanden waarin de suikerdeeltjes willekeu-
rig door het kopje verspreid zijn dan toestanden waarin 
de suikerdeeltjes zich netjes opgestapeld in een klontje 
bevinden. In natuurkundige termen: er zijn veel meer 
wanordelijke dan ordelijke toestanden. Het is daarom 
altijd waarschijnlijker dat een systeem zich vanuit een 
ordelijke toestand naar een wanordelijke toestand zal 
begeven. Echter, de Tweede Hoofdwet veronderstelt ner-
gens dat het onmogelijk is dat wanorde afneemt. Strikt 
theoretisch gesproken is het mogelijk dat de suiker in 
een koffiekopje zich spontaan reorganiseert in een klont-
je. De Tweede Hoofdwet stelt slechts dat dit uitermate 
onwaarschijnlijk is. Het is dus in theorie mogelijk dat in 
zeer, zeer uitzonderlijke omstandigheden, die nog nooit 
zijn waargenomen, het universum zich gedraagt alsof de 
tijd achteruitloopt.
Hoe zit het dan met de speciale relativiteitstheorie? 
Einsteins bekende theorie is een waagstukje in de meet-
kunde. Relativiteit draait om het kunnen omzetten van 
allerlei meetkundige variabelen, zoals positie en snel-
heid, van het ene referentiekader naar het andere. Een 
eenvoudig voorbeeld: u zit in een comfortabele trein die 
120 km/u rijdt. Naast u rijdt een trein met 130 km/u. 
Vanuit uw raampje lijkt het echter alsof de trein naast u 
10 km/u rijdt, terwijl u stil zit. Een voorbijganger langs 
het spoor ziet beide treinen echter langsrazen. En terwijl 
u nu in uw luie stoel dit artikel leest terwijl u stil zit, zal 

een ruimtevaarder u met een snelheid van 108.000 km/u 
voorbij zien razen terwijl de aarde om de zon draait. 
Snelheid is dus een relatief begrip. Relativiteit draait 
om het maken van dit soort rekensommen, waarin niet 
alleen positie en snelheid een rol spelen, maar ook 
tijd. Einsteins grote inzicht is dat er één snelheid is die 
niet relatief is, maar altijd hetzelfde, onafhankelijk van 
waar een waarnemer zich bevindt en hoe snel hij zich 
beweegt: de lichtsnelheid, c. Dit wordt door veel mensen 
geïnterpreteerd alsof c een soort universele maximum-
snelheid is, maar dat klopt niet helemaal. De speciale 
relativiteitstheorie verbiedt niet dat deeltjes sneller gaan 
dat het licht. Er is zelfs een naam voor deze (hypothe-
tische) deeltjes: tachyonen. Echter, om een deeltje te 
versnellen tot aan de lichtsnelheid (of een tachyon af te 
remmen tot beneden de lichtsnelheid) is een oneindige 
hoeveelheid energie nodig. Vanuit praktisch oogpunt is 
daarom ook voor ‘normale’ deeltjes onmogelijk sneller te 
gaan dan het licht en terug te reizen in de tijd.
Hoewel retrocausaliteit dus zeer onwaarschijnlijk lijkt, 
zijn er toch ‘loopholes’ te vinden. Vanuit strikt natuur-
kundig oogpunt is de richting van de tijdlijn arbitrair. 
Bijvoorbeeld, in de vergelijking om de positie van een 
object op moment t te berekenen, x(t) = v*t, waar x staat 
voor de positie en v voor de snelheid, kan rustig een ne-
gatief getal voor t ingevuld worden. De vergelijking levert 
dan nog steeds een zinnig resultaat op. Dit geldt ook 
voor de vergelijkingen voor elektromagnetische velden 
en straling. Sterker nog: met behulp van deze vergelijkin-
gen kun je uitrekenen wanneer straling uitgezonden door 
een lichaam een bepaald punt bereikt. Deze vergelijking 
levert altijd twee uitkomsten op: de ene vooruit in de tijd 
(straling bereikt het punt nadat deze is uitgezonden), 
maar ook een terug in de tijd (straling bereikt het punt 
voordat deze is uitgezonden). Deze laatste oplossing is 
wiskundig correct, maar wordt eigenlijk altijd genegeerd 
vanuit puur praktisch oogpunt: in de praktijk zien we 
nooit straling teruggaan in de tijd. Fysici Wheeler en 
Feynman hebben een verklaring voorgesteld voor deze 
opmerkelijke asymmetrie: zij stellen dat straling ‘terug in 
de tijd’ op globale schaal wordt geabsorbeerd door alle 
deeltjes in het universum. 
Fysicus en parapsycholoog Dick Bierman (u welbekend 
als voorzitter van de Nederlandse tak van de SPR) stelt 
dat de anomale fenomenen die we soms zien in precog-
nitie mogelijk een uiting zijn van tijdsymmetrie op kleine 
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schaal. Hoewel de theorie van Wheeler en Feynman 
stelt dat op globale schaal straling niet terug kan gaan 
in de tijd, sluit hun idee kleine, lokale verstoringen niet 
uit. Bierman suggereert dat bewustzijn wel eens zou 
kunnen fungeren als een mechanisme dat in sommige 
omstandigheden tijdsasymmetrie zou kunnen opheffen. 
Hersenactiviteit die het gevolg is van het gewaarworden 
van een bepaalde stimulus zou door middel van dit 
mechanisme ‘terug in de tijd’ kunnen werken, wat zich 
kan uiten als presentiment of precognitie, het fenomeen 
waarin een proefpersoon een lichamelijke emotionele 
reactie vertoont op een stimulus die nog getoond moet 
worden. Uiteraard is dit een speculatief model, maar het 
laat duidelijk zien hoe paranormale fenomenen geduid 
kunnen worden binnen de natuurkunde, en dat het wel 
degelijk mogelijk is om toetsbare modellen voor paranor-
male fenomenen op te stellen.

Psi, bewustzijn en kwantumfysica
Zelfs binnen de klassieke natuurkunde zijn er ‘loopholes’ 
waarbinnen paranormale fenomenen niet zo onmogelijk 
lijken te zijn als ze door veel mensen gehouden worden. 
Echter, wie een snelle blik op de literatuur of alleen 
maar het internet werpt, zal al snel zien dat velen para-
normale verschijnselen in verband brengen met de vele 
vreemde aspecten van de kwantumfysica. Vaak wordt dit 
afgedaan als het ‘verklaren van het ene onbekende met 
het andere’. Daarnaast zouden kwantummechanische 
verschijnselen zoals verstrengeling en non-lokaliteit zich 
alleen maar op microscopische schaal afspelen, en geen 
rol van betekenis hebben in de voor (natuurkundige be-
grippen) hete en ruisende omgeving van ons brein.
Scepsis ten opzichte van allerlei kwantumtheorieën over 
bewustzijn en paranormale verschijnselen is zeer zeker 
op zijn plaats. Veruit de meeste theorieën zijn gebaseerd 
op wel zeer vrije interpretaties of totaal verkeerde weer-
gaven van de kwantummechanica, en voldoen niet aan 
de belangrijkste vereiste van een wetenschappelijke the-
orie: empirische toetsbaarheid. Omgekeerd is het echter 
ook zo dat veel sceptici wel erg gemakzuchtig zijn met 
het verwerpen van ideeën zodra het woord ‘kwantum’ er 
in voorkomt.

Relevantie voor biologische systemen
Kan de kwantummechanica ons inzicht geven in bewust-
zijn en paranormale fenomenen? Volgens veel sceptici 
niet. Kwantumfenomenen zoals verstrengeling en niet-
lokale interacties zijn bijzonder moeilijk te bestuderen 

omdat ze zich in het laboratorium alleen maar in zeer 
uitzonderlijke omstandigheden voordoen en zeer mak-
kelijk te verstoren zijn. Het brein is voor dit soort delicate 
processen een vreselijk omgeving – het is er warm en er 
is zeer veel ruis van buitenaf. Kwantumprocessen spelen 
volgens sceptici dan ook geen rol van betekenis in het 
brein, en derhalve ook niet in bewustzijn en psi.
Echter, deze aannames zijn niet helemaal correct. De 
laatste jaren komt er meer empirisch bewijs voor het 
idee dat kwantummechanische verschijnselen een be-
langrijke rol spelen in biologische processen, zoals bij-
voorbeeld fotosynthese. Hoewel er meerdere modellen 
zijn die een belangrijke rol toedichten aan kwantumme-
chanische processen in het brein, ontbreekt direct bewijs 
voor deze modellen. Gezien de recente ontwikkelingen 
op het gebied van de kwantumbiologie is het niet vol-
ledig ondenkbaar dat zulk bewijs ooit komt. Echter, zelfs 
direct bewijs voor kwantumprocessen in het brein wil 
nog niet zeggen dat hiermee ook bewustzijn en paranor-
male verschijnselen verklaard kunnen worden. Immers, 
kwantumprocessen zijn reeds aangetoond in planten, 
maar dit wil niet zeggen dat planten bewustzijn hebben 
en telepathische vermogens hebben. Daarnaast begrij-
pen we nog nauwelijks hoe het gedrag van individuele 
hersencellen zich verhoudt tot abstracte processen zoals 
denken en bewustzijn. Het is zeer moeilijk voor te stellen 
hoe kwantumprocessen, die zich afspelen op het niveau 
van individuele neuronen, of zelfs receptoren in celmem-
branen, cognitie en gedrag zouden kunnen beïnvloeden. 
Echter, het is voorbarig om op voorhand te beweren dat 
kwantumprocessen geen rol spelen in het brein.
Ten tweede valt te betwisten dat kwantummechanica 
alleen gaat over microscopisch kleine systemen. De 
kwantummechanica kent geen theoretische ‘bovengrens’ 
die zegt dat we grotere, ‘macroscopische’ objecten niet 
kunnen beschrijven in termen van kwantummechanica. 
Het is alleen niet handig – voor ‘alledaags’ gebruik is 
de klassieke mechanica van Newton veel handiger. 
Waarom materie zich op een bepaald moment ineens 
volgens de wetten van Newton gaat gedragen weten we 
niet goed. Dit brengt ons bij een filosofisch probleem in 
de natuurkunde, dat veel fysici gemakshalve negeren: 
het meet-probleem. Volgens sommige, controversiële 
interpretaties speelt bewustzijn een belangrijke rol in de 
kwantummechanica. In de zogenaamde Von Neumann-
Wigner-interpretatie is bewustzijn verantwoordelijk voor 
het ‘instorten’ van de golffunctie waarmee deeltjes in 
kwantummechanica beschreven worden. Het voert te ver 
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voor dit artikel om diep in te gaan op deze materie, maar 
mocht deze interpretatie juist zijn, dan heeft dit ver-
strekkende gevolgen. Als bewustzijn ten grondslag ligt 
aan een basaal fysiek proces, dan is bewustzijn niet te 
herleiden tot fysische processen, laat staan biologische 
processen zoals hersenactiviteit. Vanuit het oogpunt van 
bewustzijnsonderzoek is het dan niet langer relevant of 
kwantumfenomenen al dan niet een rol spelen in het 
brein. Echter, de Von Neumann-Wigner-interpretatie is 
zeer controversieel, en ook hier geldt dat empirisch be-
wijs ontbreekt.

Bewustzijn, vrije wil en psi
Bieden kwantummechanische theorieën ruimte voor be-
wustzijn, vrije wil en paranormale fenomenen?
Er zijn loopholes in de natuurkunde die mogelijkheden 
lijken te bieden voor allerlei spectaculaire claims over 
bewustzijn, vrije wil en paranormale fenomenen – als de 
bovengenoemde Von Neumann-Wigner-interpretatie van 
de kwantummechanica klopt, zou Deepak Chopra zelfs 
gelijk kunnen hebben in zijn bewering dat wij met ons 
bewustzijn vorm geven aan de realiteit. Of niet?
Zoals gezegd nemen zowel sceptici als ‘gelovers’ regel-
matig een loopje met de kwantummechanica. Een van de 
voor gelovers aantrekkelijke aspecten van de kwantum-
mechanica is de probabilistische aard ervan. In de klas-
sieke natuurkunde is – in principe – alles voorspelbaar. 
Door middel van Newtons wetten kunnen we bijvoor-
beeld voorspellen waar de planeet Jupiter zich over 300 
jaar vanaf nu zal bevinden; op kleinere schaal kunnen 
we met dezelfde wetten in theorie precies voorspellen 
wat de reactie van onze hersencellen op een binnen-
komende stimulus zal zijn. Volgens veel hersenweten-
schappers betekent dit dat ons gedrag vastligt. Wij zijn 
ons brein, en wat ons brein doet wordt gedicteerd door 
de wetten van de natuurkunde en is dus volledig voor-
spelbaar. Vrije wil bestaat dus niet in dit wereldbeeld.
Kwantummechanica daarentegen is onvoorspelbaar: 
met kwantumvergelijkingen kunnen we bijvoorbeeld de 
kans berekenen dat een radioactief deeltje zich op een 
bepaald tijdstip in een geigerteller zal bevinden. Of we 
het deeltje ook daadwerkelijk aantreffen als we gaan 
meten is niet te voorspellen. Deze fundamentele onvoor-
spelbaarheid geeft volgens sommige theoretici ruimte 
voor vrije wil. Alleen… die vlieger gaat niet op. Vrije wil 
is namelijk niet onvoorspelbaar. Integendeel, mensen 
zijn vrij consistent en voorspelbaar in hun gedrag. Deze 
voorspelbaarheid vormt juist de basis van onze sociale 

interacties. Kwantum-willekeur zou een ramp voor onze 
sociale interacties betekenen. Eenzelfde redenering gaat 
op voor het idee dat we met ons bewustzijn vorm geven 
aan de realiteit. De uitkomst van een kwantummeting 
is niet bewust te sturen. We kunnen geen invloed uitoe-
fenen op de uitkomst van kwantumprocessen. De Von 
Neumann-Wigner-interpretatie stelt enkel dat bewustzijn 
ervoor zorgt dat een kwantumdeeltje een concrete posi-
tie aanneemt, niet dat bewustzijn enige invloed heeft op 
waar het deeltje aangetroffen wordt. 
Hoe zit het dan met zogenaamde non-lokale processen? 
Een van de vreemdste aspecten van de kwantummecha-
nica, die in vele experimenten geverifieerd is, is dat twee 
‘verstrengelde’ deeltjes, dat zijn deeltjes die door een en 
dezelfde kwantumvergelijking beschreven worden, elkaar 
instantaan zelfs op grote afstand kunnen beïnvloeden. 
Als er een meting aan een van de deeltjes verricht wordt, 
beïnvloedt dit direct het andere deeltje. Deze kwantum-
verstrengeling lijkt in strijd met de eerder genoemde 
speciale relativiteitstheorie, omdat de twee deeltjes 
sneller dan het licht met elkaar lijken te communiceren. 
Non-lokaliteit wordt door velen in verband gebracht met 
verschijnselen als telepathie en helderziendheid. Kan 
kwantumverstrengeling deze verschijnselen verklaren?
Het antwoord is nee. In de kwantum-informatietheorie, 
een specialisatie binnen de kwantumfysica, bestaat er 
zoiets als het ‘no-communication theorem’, de ‘stelling 
van geen communicatie’. Simpel gesteld houdt deze 
stelling in dat kwantumverstrengeling niet gebruikt kan 
worden om een signaal te verzenden. Stel dat we twee 
astronauten, Alice en Bob, elk naar een afgelegen pla-
neet zouden sturen, om daar metingen te verrichten aan 
kwantumdeeltjes, dan kunnen Alice en Bob pas bepalen 
of hun deeltjes verstrengeld waren op het moment dat 
ze de uitkomsten van hun metingen naast elkaar leggen. 
Om hun uitkomsten te vergelijken zullen ze elkaar echter 
moeten bellen, een vorm van communicatie die op maxi-
male snelheid met de lichtsnelheid verloopt. Ditzelfde 
geldt voor telepathische communicatie: stel dat dit zou 
bestaan en via kwantumverstrengeling tussen twee brei-
nen zou verlopen – let wel, dit is een zeer speculatieve 
aanname waar geen enkele empirisch bewijs voor is. 
Alice zou in dit geval wel ‘op afstand’ het brein van Bob 
kunnen beïnvloeden, alleen volgens de ‘geen-commu-
nicatie-stelling’ zal Bob hier niets van (kunnen) merken. 
Pas als hij achteraf met Alice belt zal hij constateren dat 
het hij en Alice aan hetzelfde dachten.
In de literatuur worden zulke ‘opmerkelijke’ toevallighe-
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den overigens wel beschreven. De bekende psycholoog 
Carl Jung had er zelfs een term voor: ‘synchroniciteit’. 
Het is misschien niet heel verwonderlijk dat Jung veel 
over dit idee correspondeerde met de kwantumfysicus 
Wolfgang Pauli. Jung en Pauli theoretiseerden dat er wel 
eens een link zou kunnen zijn tussen synchroniciteit en 
kwantumprocessen. De afgelopen jaren heeft de Duitse 
parapsycholoog Walter von Lucadou een aantal studies 
gepubliceerd waarin hij in het lab dergelijke ‘opmerkelij-
ke toevalligheden’ heeft opgewekt in een experimentele 
setting. Aan de Rijksuniversiteit Groningen lopen mo-
menteel projecten om deze resultaten te repliceren.

Samenvattend
Zijn paranormale fenomenen in strijd met ons huidige 
begrip van de fysica? Ja en nee. Ja, want ‘spectaculaire’ 
vormen van psi waarin een persoon met zijn geest de 
omgeving (psychokinese) of anderen (telepathie) kan 
beïnvloeden, worden uitgesloten door zowel de klas-
sieke als de kwantummechanica. Het is dan misschien 
ook niet verwonderlijk dat het empirisch bewijs voor 
zulke sterke vormen van psi ontbreekt. Echter, er zijn 
paranormale fenomenen die wél passen binnen de gren-
zen van de fysica. Hier gaat het met name om de minder 
spectaculaire vormen van psi – presentiment en synchro-
niciteit (‘opmerkelijk’ toeval, mogelijk ten gevolge van 
kwantumverstrengeling). De scepsis tegenover de vor-
men van psi omdat ‘het niet kan volgens de wetten van 
de natuurkunde’ lijkt niet helemaal terecht. Echter, beide 
vormen van psi vereisen wel een niet-geringe aanname 
om te passen binnen de wetten van de fysica: een spe-
ciale status voor bewustzijn, als verschijnsel dat niet te 
reduceren is tot andere fysieke processen. Juist om deze 
reden is het bestuderen van psi in mijn ogen een be-
langrijke onderneming. Immers, een overtuigend bewijs 
voor presentiment en/of synchroniciteit zou erop kunnen 
wijzen dat de in de neurowetenschappen zo gangbare 
stelling dat bewustzijn het product is van hersenactiviteit 
op schop zal moeten. n

1 Jacob Jolij is werkzaam bij de afdeling experimentele psychologie 

aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Een unieke gelegenheid voor wie ook eens wil kennis-
maken met onderzoekers uit de internationale parapsy-
chologie: de Parapsychological Association (PA) en de 
Engelse SPR bundelen dit jaar hun jaarlijkse conferenties 
in één conferentie die van 16 juli t/m 19 juli a.s. zal 
worden gehouden op de campus van de Universiteit van 
Greenwich.
Vanuit Nederland gemakkelijk en goedkoop bereikbaar: 
met bijvoorbeeld EasyJet vanaf Schiphol naar Londen, 
en vanuit Londen met de metro of per bus (bijvoorbeeld 
met lijn 188 vanaf Waterloo Station, busticket kost on-
geveer twee euro en biedt meteen een mooie rit door 
Londen). Zo bent u in ongeveer 45 minuten in het pit-
toreske plaatsje Greenwich. Kunt u eindelijk eens op de 
nul-meridiaan staan, het observatorium bezoeken waar 
Greenwich Mean Time (GMT) vandaan komt en waar 
de Britse maritieme historie nog volop leeft. Ook een 
bezoek aan het unieke zeilschip uit vervlogen tijden, de 
thee-klipper Cutty Sark en (gratis) aan het Naval Museum 
zijn de moeite waard. Zie: www.rmg.co.uk 
De Engelse SPR, opgericht in 1882, is de oudste vereni-
ging voor parapsychologisch onderzoek ter wereld; de 
Parapsychological Association, in 1957 opgericht in de 
VS op initiatief van J.B. Rhine, is de meest internationaal-
wetenschappelijk georiënteerde beroepsvereniging voor 
parapsychologen. Kortom, de ‘crème de la crème’ van 
de hedendaagse parapsychologie kunt u deze zomer op 
de terrasjes in Greenwich ontmoeten en u kunt ze horen 
spreken over een breed scala aan parapsychologische 
onderwerpen in de congreszaal van de Universiteit van 
Greenwich.
Voor meer informatie en voor aanmelden, zie de websi-
tes van beide verenigingen: 
www.parapsych.org en www.spr.ac.uk
Of u kunt mij mailen: w.h.kramer@ziggo.nl

Wim Kramer, PA-bestuurslid en International Liaison 
voor Nederland

Internationale parapsychologie-
conferentie in Greenwich

Nieuws
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PROGRAMMA
13:00 —Prof. (em.) dr. Dick Bierman:  Hoe een programmeerfout juist 
het experimentator-effect uitsloot in het kader van de succesvolle 
‘double slit’-experimenten van Dean Radin
13:45 —Demo van het ‘omstreden’ pingpongballen-experiment
14:00 —Rob Molien, illusionist: Het ballen-experiment als illusie
14:15 —Pauze (met versnapering)
15:00 —Dr. Peter Vrijdag, wetenschapsjournalist: Het experimentator-effect 
in de context van precognitie
15:45 —Dr. Marilyn Schlitz (via Skype) & drs Eva Lobach: Poging om met 
een Bem-experiment het experimentator-effect te meten
16:45 —Afsluiting 

VERVOER
Bus: 40, of trein: station Science Park. Er is parkeerruimte. 
De locatie Science Park 123 is mbv Google Maps te vinden.

INSCHRIJVEN
Kosten: €20,- voor niet-leden, €15,- voor leden, €5,- re-
ductie voor studenten. Voor aanvang van de lezingen is 
er gratis koffie. In de pauze is er een lunch (€5,- per lunch). 
Hoewel ook aan de zaal kaarten kunnen worden gekocht, 
is het aan te raden om uw kaarten te reserveren: 
dutchspr.org/spr/dagvdpp_inschrijven

JAARVERGADERING VAN DE SPR
Op dezelfde locatie wordt op 30 mei tevens de al ge mene leden-
vergadering van de SPR gehouden. Aanvang: 11:30 uur. Aan het 
begin van de vergadering zullen de vergaderstukken klaarliggen.

Dag van de
Parapsychologie 2015
Thema 
het experimentator-effect

Plaats
Turingzaal, Science Park 123
Amsterdam

Zaterdag 30 mei



Van 15 tot en met 17 oktober 
2014 vond in Freiburg (Duitsland) 

de conferentie ‘Okkultismus im 
Gehäuse’ plaats.1 Vierenveertig 

deelnemers, hoofdzakelijk uit 
Duitsland maar ook uit Frankrijk, 

het UK, Hongarije, Zwitserland en 
Nederland (Wim Kamer en ondergete-

kende), benaderden vanuit een interna-
tionaal perspectief de institutionalisering 

van wetenschappelijk onderzoek naar 
het paranormale in de twintigste eeuw. De 

conferentie was georganiseerd door Prof. Dr. 
Sylvia Paletschek en Dr. Anna Lux vanuit de 

Albert-Ludwigs-Universiteit in Freiburg. Deze 
universiteit is zelf een belangrijk onderdeel 

van de geschiedenis van de parapsychologie, 
omdat hieraan vanaf 1954 Hans Bender en zijn 

Institut für Grenzgebiete der Psychologie und 
Psychohygiene (IGPP) waren verbonden.
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Het paranormale in de instituties
Ingrid Kloosterman

CONFERENTIE



Historici hebben ruimschoots aandacht (gehad) voor 
de geschiedenis van psychical research en parapsycho-
logie tijdens de eeuwwende van de negentiende naar 
de twintigste eeuw. Voor de ontwikkelingen na de twee 
wereldoorlogen is vooralsnog veel minder historische be-
langstelling. Deze conferentie probeerde daar, voor het 
eerst, verandering in te brengen door een internationale 
groep onderzoekers bij elkaar te brengen. In Freiburg 
was het mogelijk om, met een duidelijke focus en een 
uitstekende organisatie, gericht met elkaar in discussie 
te gaan over de ontwikkelingen in de verschillende lan-
den, en om daartussen vergelijkingen te trekken. 
Daartoe werden in twaalf voordrachten de ontwik-
kelingen van psychical research en parapsychologie 
in verschillende landen besproken: in Engeland (door 
Elisabeth Valentine), Frankrijk (Renaud Evrard) en 
Nederland (ondergetekende), maar ook in minder voor 
de hand liggende landen zoals Hongarije (Júlia Gyimesi), 
de (voormalige) Sovjet-Unie (Birgit Menzel) en de DDR 
(Michael Schetsche en Ina Schmied-Knittel). Bij de voor-
dracht over de DDR en de Sovjet-Unie viel de meerdui-
dige relatie tussen het paranormale en het communisme 
in het oog. Waar in de Sovjet-Unie het parapsychologisch 
onderzoek welig tierde, rustte hierop in de DDR juist een 
banvloek. 
De ontwikkelingen in West-Duitsland werden behan-
deld door één van de organisatoren van de conferentie, 
Anna Lux, die een onderzoek uitvoert naar de handel en 
wandel van Hans Bender. Eberhard Bauer van het IGPP 
had zijn encyclopedische kennis van de geschiedenis 
van de parapsychologie ter beschikking gesteld om de 
Amerikaanse situatie te behandelen aan de hand van 
ontwikkelingen in de Parapsychological Association en 
de Parapsychology Foundation. Wilhelm Tenhaeff en 
Gerard Croiset kwamen langs in een mooie uiteenzet-
ting van Uwe Schellinger, eveneens verbonden aan het 
IGPP, over ‘Kriminaltelepathen’ en ‘Hellsehdetektiven’. 
Voordat de conferentie werd afgesloten met een inspire-
rende slotdiscussie, ging Natascha Adamowsky in op de 
verhouding tussen wetenschap en het occultisme in een 
aantal films zoals ‘Stonetape’, ‘Ghost Hunt’ en ‘Prince of 
Darkness’. 
De verluchting van het programma kwam onder andere 
van geschiedenisstudenten van de Universiteit Freiburg 
die een rondleiding verzorgden door het mooie Freiburg 
als ‘locus occultus’. Een aantal studenten hielden op 
specifieke plekken in de stad een grondig voorbereide 

voordracht over gebeurtenissen uit het verleden, zoals 
geestverschijningen, de optredens van een show-tele-
paat en de conferentie van de PA in 1968. Daarnaast was 
het mogelijk om een rondleiding te krijgen in het IGPP 
door Eberhard Bauer.
Ook bleek Freiburg een heerlijke plek om onder het 
genot van een degelijke maaltijd en een fris biertje nog 
eens goed door te bomen over de ontwikkelingen in de 
twintigste-eeuwse parapsychologie. Duidelijk was dat 
in Duitsland het onderwerp serieus wordt bestudeerd. 
Het onderzoek van onder anderen Anna Lux en Uwe 
Schellinger naar de geschiedenis van de Duitse para-
psychologie maakt onderdeel uit van een veel groter 
onderzoek waarbij de ‘Gesellchaftliche Innovation durch 
‘Nichthegemoniale’ Wissensproduktion’ van de acht-
tiende tot en met de twintigste eeuw wordt onderzocht.1 
Wat zoveel wil zeggen dat er aandacht is voor de ontwik-
keling van wetenschaps- en kennisproductieterreinen 
die doorgaans als afwijkend worden gezien maar nu juist 
in het centrum van maatschappelijke ontwikkelingen 
worden geplaatst. Op deze manier wordt de wetenschap 
als sociaal systeem onderzocht en wordt er aandacht be-
steed aan de geschiedenis van de parapsychologie. 
In de slotdiscussie werd benadrukt dat de twintigste-
eeuwse parapsychologie een heel mooie casestudy biedt 
voor het onderzoeken van de rol van popularisatoren 
in de wetenschap. Hans Bender, maar ook Wilhelm 
Tenhaeff zijn hier belangrijke exponenten van. Helaas 
moest ik zelf voortijdig deze slotdiscussie verlaten, aan-
gezien de Duitse ‘Pünktlichkeit’ zich juist die week niet 
manifesteerde op het spoor vanwege stakend treinper-
soneel.
In de laatste overvolle trein voordat deze staking van 
start ging, keek ik met genoegen terug op een inspireren-
de bijeenkomst in een prachtige stad. In de loop van dit 
jaar zal een bundel met de verschillende voordrachten 
uitkomen waarmee een begin wordt gemaakt met meer 
historische aandacht voor de rijke geschiedenis van de 
twintigste-eeuwse internationale parapsychologie. n

1 Details over de conferentie en over het overkoepelende onder-

zoeksproject kunt u vinden op dit webadres: 

 www.uni-siegen.de/mediaresearch/nichthegemoniale_innovation
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In mijn researchmaster Historical and Comparative Studies of the Sciences and the Humanities 
aan de Universiteit van Utrecht heb ik twee papers gewijd aan het spiritisme ten tijden van de Eerste 

Wereldoorlog. Voor mijn eerste paper heb ik secundaire literatuur geanalyseerd op de invloed van de oorlog op het 
spiritisme in Groot-Brittannië, in mijn tweede paper ben ik ingegaan op de situatie in Nederland. De algemene opvatting 

onder historici is dat het spiritisme in Groot-Brittannië groeide in populariteit tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. De verklaring 
die hiervoor wordt gegeven, is dat velen hun zonen, broers en/of vaders verloren op het slagveld en in rouw gedompeld waren. Het 
idee dat hun overleden geliefden nu doorleefden in het hiernamaals, en belangrijker, er met hen gecommuniceerd kon worden tijdens 
een seance, zou veel Britten hebben aangetrokken tot het spiritisme. Historici wijzen er dan ook op dat het aantal spiritistische ver-
enigingen in Groot-Brittannië was gestegen na de oorlog en er een groeiende interesse was in lezingen en boeken over het spiritisme.

Het spiritisme in Groot-Brittannië en Nederland ten tijde 
van de Eerste Wereldoorlog, een vergelijking

Iris van der Knaap

Hoewel de belangrijkste rol van het spiritisme lag in het steun bieden 
aan de rouwenden, werd er ook aandacht besteed aan andere on-
derwerpen met betrekking tot de oorlog. De Britse spiritisten wilden 
ook de oorzaak van de oorlog benadrukken: het materialisme. In het 
materialisme was geen plek voor het geestelijke, het spirituele en God, 
en het werd daarom gezien als een overtuiging die altijd zou leiden tot 
verwoesting en oorlog. Gedurende de oorlog werd Duitsland steeds 
meer gezien als de belichaming van het materialisme. De vernietiging 
daarvan, en dus de strijd tegen Duitsland, werd daarom gesteund door 
de Britse spiritisten. De oorlog kreeg zo in het Britste spiritistische 
gedachtegoed de rol toebedeeld van een noodzakelijk kwaad, dat de 
mensheid de gruwelijke gevolgen van het materialisme zou laten inzien 
en dat uiteindelijk zou leiden tot een verdere stap in de spirituele 
evolutie van de mensheid: het omarmen van het spiritisme. 
Tijdens mijn onderzoek naar het Britse spiritisme ten 
tijde van de Eerste Wereldoorlog werd ik steeds kri-
tischer op de secundaire literatuur. Hoewel elke 
historicus beaamt dat na de oorlog het aantal 
spiritisten was gestegen, spreekt men elkaar 
tegen wanneer het spiritisme de meeste 
aanhangers had in Groot-Brittannië. Om deze 
reden wilde ik graag primair bronnenonderzoek 
doen en niet afhankelijk zijn van secundaire lite-
ratuur. Onderzoek naar het spiritisme in Nederland 
ten tijde van de oorlog was hiervoor zeer geschikt. Verder 
was ik benieuwd of ondanks het feit dat Nederland neutraal 
was tijdens de oorlog, en dus geen rouwende bevolking had, de 
Nederlandse spiritisten zich wel bezig hielden met de oorlog en 
of hun aantallen ook stegen in de periode 1914-1919. 
Voor mijn onderzoek naar het Nederlandse spiritisme heb 
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ik vier spiritistische tijdschriften geanalyseerd op hun 
artikelen over de oorlog. De tijdschriften lieten zien dat 
de oorlog een belangrijk thema was voor de Nederlandse 
spiritisten, hoewel er geen vraag was naar contact met 
gesneuvelde geliefden; de voornaamste onderwerpen 
waren de rol van God en engelen in de oorlog, het mate-
rialisme als oorzaak van de oorlog en de betekenis hier-
van voor de spirituele evolutie van de mensheid, en het 
belang van protesten tegen de oorlog. De Nederlandse 
spiritisten gingen sterk in tegen het idee dat God een 
kant zou kiezen in de oorlog, dat het een straf van God 
was, zoals sommigen protestanten geloofden, of dat 
God ook maar een aandeel had in het uitbreken van de 
oorlog. Hiermee gingen ze in tegen de overtuiging van 
de Britse spiritisten. De Nederlandse spiritisten bena-
drukten telkens weer dat alle mensen broeders waren en 
kinderen van God. God koos daarom ook geen kant in 
het bloedvergieten, in tegendeel: hij stuurde zijn engelen 
naar iedereen in nood, ongeacht hun nationaliteit. 
Net als in Groot-Brittannië werd in Nederland het materi-
alisme gezien als oorzaak van de oorlog. Sommigen spi-
ritisten waren inderdaad van mening dat de oorlog een 
voorbode was van een betere tijd. Men zou zich namelijk 
door al het bloedvergieten afkeren van het vergankelijke 
en het materialisme en zich bekeren tot het spiritisme, 
wat een verdere stap zou zijn in de spirituele evolutie 
van de mensheid. Hoewel Nederlandse spiritisten dus 
eenzelfde idee hadden als hun Britse medegelovigen 
over de rol van de oorlog in de spirituele evolutie van 
de mensheid, was dit geen legitimatie voor de strijd en 
zagen ze Duitsland ook niet als de belichaming van het 
materialisme dat vernietigd moest worden.
De Nederlandse spiritisten riepen juist op tot protesten 
tegen de oorlog en vonden dat in naam van het spiri-
tisme niemand de oorlog zou moeten steunen. In 1914 
sloot de grootste spiritistische vereniging van Nederland, 
Broederbond Harmonia, zich aan bij de Nederlandsche 
Anti-Oorlograad (NAOR). Ondanks oproepen tot een 
verenigd protest van spiritisten uit alle landen tegen de 
oorlog in 1914 werden er verder geen protestacties be-
sproken in de spiritistische tijdschriften. De oproepen tot 
protest bleven voornamelijk bij woorden. 
De oorlog was dus een belangrijk thema voor de 
Nederlandse spiritisten, maar werden er ook meer land-
genoten aangetrokken tot hun boodschap? In de litera-
tuur is te vinden dat het ledenaantal van Harmonia van 
630 in 1915 naar 1160 in 1919 was gestegen. Verder gaf 
het propagandafonds van Harmonia in 1918 aan dat er 

vele toehoorders afkwamen op lezingen en er een groei-
ende interesse in het spiritisme was door de omstan-
digheden van de tijd. Helaas geven deze bronnen geen 
uitsluitsel over het totale aantal spiritisten in Nederland. 
Verschillende bronnen geven aanwijzingen dat er ook 
spiritisten waren die niet verbonden waren aan een 
vereniging of tijdschrift, bijvoorbeeld door gebrek aan 
financiën. Deze zijn echter moeilijk terug te vinden in de 
literatuur en creëren daarom een blinde vlek in het on-
derzoek naar het spiritisme. 
Desalniettemin zijn er dus wel indicaties dat meer 
Nederlanders heil zagen in het spiritisme tijdens de 
eerste wereldoorlog, zonder dat er sprake was van een 
rouwende bevolking die op zoek was naar steun. Verder 
komt in de vergelijking tussen het Britse en Nederlandse 
spiritisme naar voren dat beide groepen vanuit dezelfde 
idealen – het materialisme als oorzaak van het bloedver-
gieten en de rol van de oorlog in de spirituele evolutie 
van de mensheid – tot compleet andere conclusies kwa-
men. Waar de Nederlanders de oorlog sterk veroordeel-
den en benadrukten dat wij allen broeders zijn, zagen 
de Britten juist Duitsland als het voorbeeld bij uitstek 
van het materialisme en gaven zo een legitimatie voor de 
oorlog. 
Uit deze vergelijking kan dus worden afgeleid dat het 
spiritistische gedachtegoed multi-interpretabel en erg 
afhankelijk was van de culturele context waarin het zich 
bevond. Maar misschien was – en is – dat juist wel het-
gene wat mensen erin aantrekt. n
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De meesten van ons menen te weten hoe tijd werkt. We 
baseren ons hierbij op intuïtieve veronderstellingen over 
het begrip tijd, die op hun beurt zijn gebaseerd op onze 
ervaringen van ons waakbewustzijn. Voorzover ik kan 
nagaan, gaat het om deze veronderstellingen:
1 —Er is een materiële wereld waarin gebeurtenissen 
optreden; 2 —Onze waarneming herschept deze gebeur-
tenissen in principe in dezelfde volgorde als waarin ze in 
de materiële wereld optreden; 3 —Onze bewuste herin-
nering zorgt ervoor dat deze her-schepping van gebeurte-
nissen wordt gezien in een rechtlijnige ordening (zo zeg-
gen we dat gebeurtenis A plaatsvindt voor gebeurtenis 
B als we op zeker moment wel een herinnering hebben 
aan gebeurtenis A maar nog niet aan B, en op een ander 
moment een herinnering hebben aan beide gebeurtenis-
sen); 4 —Als we uitgaan van een goed geheugen, dan 
hebben herinneringen betrekking op gebeurtenissen uit 
ons verleden. Alles waar we geen herinnering van heb-
ben, maar wat we ons wel kunnen voorstellen zal: 
a) nooit plaatsvinden, b) plaatsvinden terwijl we ons er 
niet bewust van zijn, of c) plaatsvinden in de toekomst.
Deze vier intuïtieve veronderstellingen over tijd kunnen 
prima verklaren hoe we aan ons bewuste begrip van 
tijdsgeordende gebeurtenissen komen. Ze zeggen echter 
niets over hoe het onbewuste zich een weg baant door 
de tijd. Op dit moment nemen neurowetenschappers aan 
dat onbewuste hersenprocessen de bewuste ervaring 
voortbrengen, en dat deze bewuste ervaring een weer-
spiegeling is van de fysieke werkelijkheid (Singer, 2015). 
Als we willen begrijpen hoe in de fysieke werkelijkheid 
de gebeurtenissen zich in de tijd ontvouwen, dan is het 
een goed idee om een indruk te krijgen van de wijze 
waarop het onbewuste omgaat met tijd.
Om onbewuste processen te begrijpen, kunnen we het 
beste eerst bewustzijn definiëren. Mijn definitie van 
bewustzijn komt overeen met de gebruikelijke neurowe-
tenschappelijke omschrijving: “onder bewustzijn versta 
ik het vermogen om wat ook maar te voelen, of het nu 
gaat om de ervaring van een azuurblauwe hemel, kies-
pijn, verdriet, of zorgen over een deadline” (Koch, 2012). 
Onbewuste processen zijn dus alle hersenprocessen 
waarvan we ons niet gewaar zijn. Omdat we onbewuste 
processen niet kunnen ervaren, en er daarom zo goed 
als geen inzicht in hebben, betekent dit dat onze ideeën 
over tijd, die gebaseerd zijn op ervaringen van ons waak-
bewustzijn, niet noodzakelijkerwijs van toepassing zijn 

op het domein van het onbewuste.
Wat we weten over hoe het onbewuste met tijd omgaat 
is als de schaduwen op de wand van een grot. Dat be-
tekent dat we, zowel informeel als formeel, alleen de 
bijverschijnselen van onbewuste processen kunnen ob-
serveren, en daaruit het een en ander kunnen afleiden. 
Een voorbeeld van een informele observatie van zo’n 
verondersteld bijverschijnsel is de ervaring van déjà 
vu, waarin we een gebeurtenis ervaren alsof we hem 
al eerder hebben meegemaakt. Neurowetenschappers 
en experimenteel psychologen nemen meestal aan dat 
déjà-vu-ervaringen uit onbewuste processen voortkomen 
door een verkeerde voorstelling van de oorspronkelijke 
ervaring, op zo’n manier dat we onterecht menen dat de 
gebeurtenis in het verleden hetzelfde is als de huidige 
gebeurtenis, of doordat ‘verkeerd-vurende’ neuronen 
onterecht een gevoel van vertrouwdheid opwekken, zelfs 
al is het voor het eerst dat we de gebeurtenis bewust 
meemaken (Brown, 2013). Beide verklaringen gaan uit 
van de aanname dat het onbewuste in de fout ging, en 
deze aanname ontstaat doordat we alles afmeten aan 
de tijdsvolgorde zoals die zich aan ons waakbewustzijn 
voordoet. Wat de onderliggende mechanismen voor déjà 
vu ook mogen zijn, het is essentiëel om een stap terug 
te doen van deze aanname; het is immers helemaal niet 
zeker dat ons waakbewustzijn een juiste voorstelling 
geeft van de gebeurtenissen in de materiële wereld. 
Bij het zoeken naar wetenschappelijke verklaringen voor 
de manier waarop onbewuste processen met tijd om-
gaan, leggen formele experimenten natuurlijk meer ge-
wicht in de schaal dan informele observaties. Maar voor-
dat ik overga naar deze formele experimenten, moet ik 
met nog wat meer nadruk toelichten dat de tijdsordening 
van ons waakbewustzijn geen accurate weergave van de 
fysieke werkelijkheid hoeft te zijn en dat waarschijnlijk 
zelfs niet eens is.
Met simpele logica kunnen we dit al vaststellen. Strikt 
genomen hoeven we niet te weten wat er in de fysieke 
wereld gebeurt; we hoeven alleen maar datgene waar 
te nemen dat nodig is om te kunnen overleven, en we 
moeten dit op zo’n manier waarnemen dat we adequaat 
handelen, zonder dat onze waarneming alles wat buiten 
ons plaatsvindt nauwkeurig hoeft te weerspiegelen. 
Waarnemingspsycholoog Donald Hoffman heeft deze 
logica geformaliseerd in enkele simulatie-experimenten 
waarin verschillende typen ‘automata’ in een simpele 
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omgeving ‘evolueren’ tot de dominante soort. Enkele 
simpele regels bepalen welke informatie hun primitieve 
brein ontvangt, en welke handelingen de ‘automata’ op 
basis van die informatie uitvoeren. Welke regels er ook 
precies gelden, de resultaten laten systematisch zien dat 
de ‘automata’ die de gebeurtenissen in hun omgeving 
nauwkeurig weergeven het niet redden. Ze worden in 
dit evolutiespel verslagen door de ‘automata’ die alleen 
een eenvoudige maar geen waarheidsgetrouwe weer-
gave hebben van een paar nuttige kenmerken van hun 
omgeving. De energie die nodig is voor een waarheidsge-
trouwe weergave veroordeelt een soort tot uitsterven. En 
welke soort komt tot bloei? De soort die de nuttige infor-
matie uit zijn omgeving haalt zonder exact weer te geven 
hoe die omgeving eruitziet.
De natuurkunde ondersteunt het idee dat de tijdsvolgor-
de van ons waakbewustzijn niet klopt. Einsteins speciale 
relativiteitstheorie, bijvoorbeeld, geeft aan dat er geen 
sprake is van een onbetwist ‘nu’. Dit heeft onder andere 
tot gevolg dat ‘verleden’ en ‘toekomst’ afhankelijk zijn 
van de waarnemer. Er is dus geen absolute tijdsordening 
in de fysieke wereld (Einstein, 1920). Het resultaat is dat 
alle gebeurtenissen in de fysieke wereld naast elkaar 
moeten bestaan. In ons bewustzijn ervaren we echter 
meestal dat we gaandeweg door de tijd de gebeurtenis-
sen één voor één ontdekken.
Experimenteel onderzoek in de waarnemingspsychologie 
ondersteunt eveneens de bewering dat er geen overeen-
stemming is tussen de fysieke werkelijkheid en dat wat 
we in ons bewustzijn ervaren. Plaatjes die snel achter 
elkaar voorbijflitsen roepen bijvoorbeeld de illusie van 
beweging op. Minder vanzelfsprekend is de illusie van 
de stevigheid van een muur, terwijl we weten dat deze 

illusie ontstaat doordat de schaal van onze waarneming 
anders is dan de schaal van de atomen die samen de 
muur vormen. Deze voorbeelden laten zien dat ons be-
wustzijn de werkelijkheid niet correct weergeeft.
Zoals ik eerder aangaf zijn er verschillende redenen om 
aan te nemen dat ons bewustzijn het evenzeer mis heeft 
als het gaat om hoe de tijd in elkaar steekt. Sterker nog, 
het geaccepteerde model van schijnbare tijdsordening is 
volledig achterhaald. Volgens dat model vindt eerst een 
gebeurtenis plaats in de wereld buiten ons – we nemen 
hier even aan dat de gebeurtenis de verschijning van een 
eend betreft. De tweede stap is dat onbewuste visuele 
processen een gedeeltelijke voorstelling van deze eend 
creëren. En als derde stap wordt vanuit deze gedeelte-
lijke voorstelling een compleet beeld van een eend aan 
ons bewustzijn gepresenteerd, hetgeen tevens wordt 
gezien als het doel of de uitkomst van het gehele proces 
(zie bijvoorbeeld Singer, 2015). Dit model veronderstelt 
dat het proces waarin een waarheidsgetrouwe voorstel-
ling van een fysieke gebeurtenis wordt gecreëerd, zich 
afspeelt in een absolute, lineaire tijd (Afbeelding 1). Nu 
weten we al dat ons bewustzijn naar alle waarschijn-
lijkheid geen nauwkeurige voorstelling van de fysieke 
wereld heeft, en we weten al tientallen jaren dat een 
absolute ordening van gebeurtenissen een illusie is. 
Niettemin is dit achterhaalde model hardnekkig.
Hoe komen we nu aan een beter model? Voordat we aan 
een nieuw model gaan bouwen, moeten we wat onder-
zoeksresultaten bekijken waar elk model rekening mee 
moet houden. Het gaat hier enerzijds om een nauwgezet 
ontworpen onderzoek naar onbewuste verwerking van in-
formatie over het zogenaamde ‘verleden’, en anderzijds 
om een aantal onderzoeken naar de onbewuste verwer-
king van informatie over de zogenaamde ‘toekomst’.
Middels een ingenieuze serie experimenten naar de on-
bewuste verwerking van informatie toonde onderzoeker 
Li en zijn collega’s (Li et al., 2014) aan dat als we voor 
een keuze staan, ons onbewuste informatie meeweegt 
van ‘verder terug’ in de tijd dan ons bewuste dat doet. 
De deelnemers kregen een lijst met alle eigenschap-
pen van vier smartphones, waarna ze moesten kiezen 
welke ze zouden kopen. Alleen twee telefoons waren 
hier interessant omdat bij deze twee een groot verschil 
was tussen het aantal positieve en het aantal negatieve 
eigenschappen. Ik noem deze telefoon 1 en telefoon 2. 
De lijst met eigenschappen bestond uit twee delen. Het 
eerste deel zagen de deelnemers voor een pauze, en 
het andere deel zagen de deelnemers na de pauze. Het 

AFBEELDING 1 —Het huidige psychologisch-neurowetenschappelijk model van hoe gebeurtenissen 

in de tijd worden verwerkt door onbewuste processen en vervolgens het bewustzijn bereiken.
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eerste deel bestond uit vrijwel alleen maar positieve 
eigenschappen van telefoon 1 en vrijwel alleen negatieve 
eigenschappen van telefoon 2. Het tweede deel van de 
lijst met kenmerken, na de pauze, was gelijkwaardig 
voor beide telefoons; beide telefoons hadden een gelijk 
aantal positieve kenmerken. Nadat alle deelnemers alle 
kenmerken van de telefoons hadden gezien, moest de 
helft van de deelnemers bewust beredeneren welke 
telefoon, 1 of 2, het beste was. Ongeveer 50% van deze 
redenerende deelnemers koos telefoon 1, en de andere 
50% koos telefoon 2. De deelnemers in de andere groep 
moesten na het zien van alle kenmerken een totaal on-
gerelateerde taak uitvoeren die veel van hun aandacht 
eiste. Door deze taak konden de deelnemers niet meer 
bewust nadenken over hun smartphone-keuze, waar-
door onbewuste processen de vrije hand kregen. Van 
deze laatste deelnemers koos het overgrote deel voor 
telefoon 1, wat de beste keuze was als men de lijst met 
alle positieve kenmerken van voor de pauze in de beslis-
sing meewoog, in plaats van alleen na te denken over 
de kenmerken van na de pauze. Deze resultaten en een 
aantal controle-experimenten geven aan dat we bij het 
ontwerpen van een nieuw model in aanmerking moeten 
nemen dat het onbewuste toegang kan hebben tot infor-
matie waar het bewustzijn normaal gesproken niet over 
beschikt.
Als het gaat om de onbewuste verwerking van toekomsti-
ge gebeurtenissen, dan is presentiment een voorbeeld. 
Parapsychologen hebben onderzoeksresultaten gerap-
porteerd waaruit blijkt dat fysiologische maten de emoti-
onele waarde en intensiteit van een gebeurtenis kunnen 
voorspellen als deze 2 tot 15 sec. in de zogenaamde 
‘toekomst’ ligt. Een meta-analyse over veel experimenten 
tussen 1978 en 2010 rapporteert een klein maar over 
de hele linie significant effect (Mossbridge et al., 2012, 
2014). Pilot-experimenten met een smartphone-app 
die de hartslaggegevens van honderden deelnemers 
verzamelt, ondersteunen deze conclusie. We komen zo 
tot dezelfde conclusie als uit de studie die liet zien dat 
ons onbewuste toegang heeft tot informatie uit het zoge-
naamde ‘verleden’. We kunnen dus concluderen dat we 
bij elk nieuw model in aanmerking moeten nemen dat 
het onbewuste toegang heeft tot informatie waar het be-
wustzijn normaal gesproken niet over beschikt.
We hoeven de gebeurtenissen waar ons onbewuste 
toegang toe heeft niet in het verleden of in de toekomst 
te plaatsen. In feite kunnen we dat zelfs niet eens goed 
doen, omdat de begrippen ‘verleden’ en ‘toekomst’ al-

leen betekenis hebben binnen de bewuste opvatting 
van de tijdsvolgorde der gebeurtenissen. Buiten onze 
bewuste waarneming hebben we geen idee waar we de 
gebeurtenissen in de tijd moeten plaatsen, dus moeten 
we dat ook niet willen proberen. Uitgaande van wat we 
wel weten, kunnen we de volgende stellingen poneren:
1 —Gebeurtenissen vinden plaats in de fysieke wereld, 
en sommige vinden plaats buiten onze bewuste waar-
neming; 2 —Onbewuste processen lijken toegang te 
hebben tot meer informatie over gebeurtenissen dan ons 
bewuste; 3 —Onbewuste processen lijken daardoor beter 
toegang te hebben tot de fysieke werkelijkheid dan ons 
bewuste; 4 —Ons bewuste krijgt informatie over gebeur-
tenissen zo aangeboden dat het de schijn creëert van 
een ‘verleden’ dat we ons enigszins vaag herinneren, en 
een ‘toekomst’ waar we geen herinnering aan hebben.
Deze stellingen liggen aan de basis van een kandidaat-
model dat moet verklaren hoe gebeurtenissen, die in ons 
waakbewustzijn lineair lijken te verlopen, voortkomen uit 
onbewuste processen.
In dit nieuwe model (Afbeelding 2) nemen we aan dat 
ons bewustzijn waarschijnlijk geen nauwkeurige voor-
stelling heeft van de fysieke werkelijkheid buiten ons. 
Afbeelding 2 toont deze aanname schematisch als een 
vreemd creatuur in de fysieke werkelijkheid, dat echter 
altijd in ons bewustzijn verschijnt als een eend, doordat 
onbewuste processen een dergelijk creatuur consequent 
‘eend-vormig’ aan ons bewustzijn aanbieden. We nemen 
tevens aan dat een lineaire tijd en een onbetwist ‘nu’ 
tussen ‘verleden’ en ‘toekomst’ alleen in ons waakbe-
wustzijn wordt geconstrueerd. Onbewuste processen bie-
den het bewustzijn een nuttige versie van de werkelijk-
heid. Daarvoor is het nodig dat deze processen een on-

AFBEELDING 2 —Een kandidaatmodel dat wellicht een meer nauwkeurige weergave is van hoe gebeur-

tenissen in de tijd door het onbewuste worden verwerkt en onze bewuste waarneming bereiken.
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derscheid maken tussen ‘verleden’ en ‘toekomst’, maar 
dat onderscheid hoeft verder geen deel uit te maken 
van de manier waarop onbewuste processen op zichzelf 
werken. De bewuste waarneming wordt in dit model ge-
degradeerd van ‘de uitkomst’ van het hele proces naar 
een gesimplificeerd, onvolledig verhaal dat geen goede 
weergave is van wat er zich in de fysieke werkelijkheid 
afspeelt, maar dat ons niettemin in die werkelijkheid kan 
laten functioneren.
Als psychologen, neurowetenschappers en filosofen 
afstand zouden doen van achterhaalde modellen die ge-
baseerd zijn op aantoonbaar onjuiste veronderstellingen 
over hoe gebeurtenissen zich in de fysieke werkelijkheid 
ontvouwen (Afbeelding 1), en op zijn minst in aanmer-
king zouden nemen wat we denken te weten over de 
fysieke werkelijkheid en de illusie van tijd (Afbeelding 
2), dan zouden we goed op weg zijn om de resultaten 
van zogenaamde mainstream- en zogenaamde parapsy-
chologische onderzoekingen met elkaar te verbinden 
en te integreren. Als we erkennen dat onze op ervaring 
gebaseerde noties over de fysieke werkelijkheid, met 
inbegrip van die over de werking van tijd, onvermijdelijk 
tot waandenkbeelden leiden, dan zouden de controver-
ses rondom presentiment, precognitie, telepathie en 
psychokinese zich kunnen gaan oplossen. Natuurlijk zul-
len we dan wel heel wat meer moeite moeten gaan doen 
om de schaduwen op de wand van de grot goed te lezen, 
de schaduwen waaruit we afleiden dat onze onbewuste 
processen meer weten dan ‘wij’. Dit zou een welkom 
gevolg zijn voor velen van ons die proberen om zowel het 
bewustzijn te begrijpen als de onbewuste processen die 
daarmee zo nauw verbonden zijn. n
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