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Spontane paranormale en 
andere buitengewone erva-
ringen treden op als je er niet 
op verdacht bent. Soms gaat het 
om kleine dingen, andere keren zijn 
het juist zeer ingrijpende ervaringen die 
je in je wezen raken, je visie op de werkelijk-
heid aan het wankelen brengen, of juist enorm 
verdiepen… Wilt u uw ervaring met anderen delen, 
dan vragen we u die op papier te zetten en op te sturen, 
of digitaal te melden op buitengewoon@tvpbo.dutchspr.org
Uit de inzendingen maken we een selectie die we, na overleg 
met de inzenders, zullen plaatsen in deze rubriek…

Buitengewone ervaringen
Krachtig, onaangenaam (voor)gevoel
Ooit was ik astroloog en in die hoedanigheid behoor-
lijk succesvol. 
Toch ben ik van de astrologie afgestapt, want goed on-
derzoek – door mijzelf en anderen – heeft me geleerd 
dat het niet meer is dan een grandioze illusie. Dat 
neemt niet weg dat ik meer dan eens uitspraken deed 
die naderhand keihard bleken uit te komen. Een sterk 
voorbeeld:
Jaren geleden had ik een cliënt die mij vroeg een horo-
scoop te maken van hemzelf, zijn vrouw, zijn twee kin-
deren en zijn broer. Zo gezegd, zo gedaan. Hij kwam 
toen bij mij op consult en we namen de horoscopen 
door. Steeds bromde hij instemmend met alles wat ik 
vertelde. Tot ik bij de horoscoop van zijn broer kwam. 
Tijdens het behandelen daarvan overviel mij een heel 
onaangenaam gevoel, dat niet wegging maar sterker 
werd. Tenslotte kwam ik er niet onderuit het te zeggen: 
‘Die broer van u is heel onbetrouwbaar...’
De cliënt ontplofte bijkans: ‘hoe kun je dat nou zeg-
gen, hij is mijn broer en partner in mijn zaak!’ 
Hij ging boos weg (maar betaalde mij wel) en ik bleef 
enigszins beduusd achter. 
Jaren later belde hij mij op, of hij langs mocht komen 
voor een consult. Mijn antwoord: ‘consulten doe ik 
niet meer.’ Was geen punt – hij had mij iets belang-
rijks te vertellen. Wat was dat dan? ‘Je hebt helemaal 
gelijk gekregen: mijn broer heeft onze bankrekening 
leeggeroofd en is met de noorderzon vertrokken. We 
zijn vrijwel bankroet.’

Casussen als deze hebben mij geleid tot de voorlopige 
conclusie dat succesvolle astrologen de horoscoop 
gebruiken als stimulator van hun paranormale waar-
nemingen (verleden, heden en toekomst) maar dat de 
horoscoop zelf er nauwelijks toe doet.

naam inzender bekend bij de redactie

Massa-PK?
Destijds was ik systeembeheerder bij een faculteit van 
een Nederlandse universiteit.
De weken voor aanvang van het nieuwe studiejaar 
vormen bij uitstek de gelegenheid om systemen te 
upgraden of te vervangen. Het is immers nog de va-
kantieperiode.
Eén van de servers in mijn beheer was de facultaire 
intranetserver; een speciale server waarmee studenten 
en docenten persoonlijke onderwijsinformatie konden 
opvragen. Deze server zou bij het begin van het jaar 
worden vervangen door een nieuw systeem. Op tijd 
kondigden dit aan: breed en meerdere keren. Ergens 
eind augustus van dat jaar zou de server worden uitge-
schakeld.
Toen het bijna zover was, ik geloof een dag voordat 
het apparaat zou worden uitgeschakeld, besloten we 
(een andere systeembeheerder en ik) om de server 
toch nog maar enige tijd aan te laten. Het was mogelijk 
gewenst dat sommige mensen er nog bij zouden kun-
nen, en er was daarbij geen dringende noodzaak de 
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stekker eruit te halen. Kortom: we ondernamen nog 
geen enkele actie.
Die zondag daarop kreeg ik een e-mailnotificatie (van 
het automatische monitoring systeem dat in de gaten 
houdt of alle servers nog in de lucht zijn) dat de server 
niet meer bereikbaar was. Wat bleek: De machine had 
zichzelf de nacht daarvoor (de aangekondigde nacht) 
rond middernacht spontaan uitgeschakeld. De logbe-
standen gaven geen uitsluitsel over de oorzaak. Maar 
de server was ‘down’.
Een vorm van ‘massa-PK’, omdat de algemene ver-
wachting was dat die machine op middernacht zou 
worden uitgeschakeld?

Naam inzender bekend bij de redactie

RNG-vogeltje
Het is alweer enkele jaren geleden. Maar het was zo 
frappant wat er gebeurde, dat ik me dat nog tot in de-
tail herinner.
Op een late zomeravond hoorden we gekwetter op 
de zolderverdieping. We gingen kijken en zagen dat 
een vogeltje naar binnen was gevlogen. Ik zag dat het 
in paniek rondvloog en het gekwetter hield op toen 
het mij zag. Ondanks vele pogingen lukte het niet het 
arme beestje te vangen. Ik ging hulp halen van een 
gezinslid en kwam weer boven. Het beestje was on-
vindbaar. We zochten nog grondig, maar moesten het 
zoeken helaas opgeven.
De volgende ochtend ging ik naar de benedenverdie-
ping om een ontbijt te maken. Voordat ik de kamer 
binnenkwam hoorde ik een soort gekwetter vanuit 
de woonkamer. Dat moest het vogeltje zijn! Ik deed 
de deur open en het gekwetter hield op. Ik zag het 
beestje niet. Ik was even heel stil, en hoorde weer wat 
zacht gekwetter. En zo ging het eigenlijk een korte tijd 
even door.
Ik vond het ‘beestje’. Het was niet het vogeltje, maar 
een elektronisch speelgoedorgeltje. Het lag onder 
tafel. De batterijen waren zo goed als leeg, maar mis-
schien was het apparaatje ook wel gewoon stuk. Het 
maakte op willekeurige momenten een kort raar ge-
luidje, dat een beetje op dat gekwetter leek. 
Waarom vond ik dit zo interessant? Van jongs af aan is 
het werken met elektronica één van mijn grootste hob-
by’s. Ook ben ik geïnteresseerd in de parapsychologie. 
Binnen de parapsychologie is het werken met RNG’s 
(‘Random Number Generator’: een elektronisch ap-
paraat dat ‘echte’ willekeurige getallen genereert) vrij 
ingeburgerd. Vanuit mijn interesses was ik al een tijd 
bezig met het ontwerpen en vervaardigen van verschil-
lende soorten RNG’s. Het speelgoedorgeltje gedroeg 
zich als een soort RNG: op willekeurige momenten (als 
ikzelf even stil was) leek het geluid te maken.

Misschien dat dergelijke ‘bijzondere gevallen’ zich 
juist voordoen in de levenssfeer van betrokkene? In 
mijn geval het werken met RNG’s.

Naam inzender bekend bij de redactie

Het verhaal van de twee ooms
Mijn oom Jan kon op latere leeftijd niet meer voor 
zichzelf zorgen en moest worden opgenomen op een 
gesloten afdeling van een verpleeghuis. Oom Jan was 
altijd blij als zijn zuster Elizabeth op bezoek kwam; 
hij was erg dankbaar voor alles wat zij voor hem deed. 
Nu werd oom Henk, de man van tante Elizabeth, ook 
steeds vergeetachtiger en op laatst kon hij zonder zijn 
vrouw niet meer functioneren. Na een lichte beroerte 
moest ook hij worden opgenomen. Op de afdeling, 
waar oom Jan verbleef, was een plekje vrij en oom 
Henk werd daar opgenomen. Mijn tante Elizabeth 
kwam iedere dag bij de twee langs. Er ontstond een 
heel goede band tussen Henk en Jan.
Op een dag ging het slechter met oom Jan en spoedig 
werd duidelijk dat hij niet meer zo lang zou leven. 
Toen oom Jan overleden was heeft oom Henk dat zon-
der meer begrepen en gaf dat ook duidelijk aan. Hij 
begon er ook niet meer zo florissant uit te zien en een 
paar maanden na het overlijden van oom Jan overleed 
ook hij. Echter, een tijdje vóór zijn dood, bracht hij 
een bezoek aan z’n vrouw … maar niet ‘lichamelijk’: 
hij was kennelijk uitgetreden om z’n geliefde vrouw 
te kunnen bezoeken. Die was erg geschrokken omdat 
zij tot dan nog nooit met paranormale ervaringen te 
maken had gehad. Mijn tante zag haar man Henk in 
de spiegel midden in een cirkel van licht. Hij had zijn 
lievelingspyjama aan en stond er wat stijfjes bij. Kort 
daarna verdween hij. 
Zij had het gevoel dat hij afscheid was komen nemen 
en dat gaf dit ‘bezoek’ een wat trieste wending. 
Daarna ging het snel slechter met Henk en was er een 
moment bereikt waarin hij vaak om Jan riep. Omdat in 
de familie meer mannen Jan heten, was lang ondui-
delijk wie nu eigenlijk bedoeld werd. Oom Henk gaf 
hierover geen uitsluitsel. 
De oplossing kwam na zijn dood: twee verplegers, die 
op de afdeling werken waar oom Jan en oom Henk 
hadden gewoond, hebben onafhankelijk van elkaar 
aan tante Elizabeth verteld dat ze oom Jan, die dus al 
een paar maanden eerder overleden was, hadden ge-
zien. Een keer op een stoel in de kamer van oom Henk 
kort vóór diens dood, en een keer in de gang.
Voor ons is het duidelijk: oom Jan was oom Henk 
komen halen.

Met vriendelijke toestemming van mijn tante, mevrouw 
Elizabeth B. – Christiane Siegert



Tijd
13:00, zaal open: 12:30

Plaats
VU Hoofdgebouw, 4e etage, 
zaal 04-A-00, De Boelelaan 1105;
route: zie hiernaast

Thema 2016
‘Test Uzelven’

Voorlopig programma
13:00 —Prof. (em.) dr. Dick Bierman:
 De wetenschappelijke parapsychologie in 2015, 
 en wat er gaat gebeuren in de komende jaren…
13:30 —Drs Eva Lobach: 
 Uitleg van de experimenten *
13:45 —Pauze en het samenstellen van groepen;
 indeling afhankelijk van de opkomst
14:15 - 16:45 —Uitvoering van diverse experimenten
 van elk ongeveer 10 minuten
16:45 —Bespreking resultaten en afsluiting

* De experimentjes zijn:
Psychokinese, Ballentest (helderziendheidstest), en 
‘GotPsi Remote Viewing’. Verder is er een voortdu-
rende video-voorstelling van het BBC-programma 
‘Horizon’ over de parapsychologie en is er een 
‘meet-the-expert’ bijeenkomst in een werkgroep-
kamer waar u in kleiner gezelschap kunt praten 
met en vragen kunt stellen aan een parapsy-
chologisch onderzoeker.

Jaarvergadering SPR
Op dezelfde locatie als ‘de Dag’ vindt, voor-
afgaande aan bovenstaand programma, 
tussen 11:00-12:00 de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering van de SPR plaats. Op 
de agenda staan: het jaarverslag van de 
SPR-activiteiten en financiën, een plan 
voor de komende tijd, en het voorstel om 
Paul Groenenboom als nieuw lid aan het 
bestuur toe te voegen.

zaterdag 21 mei is:

Dag van de

Route
Er is beperkte parkeergelegenheid. 
Route auto en suggesties voor parkeren:
www.vu.nl/nl/over-de-vu/contact-
routebeschrijving/routebeschrijvingen/
routebeschrijving-auto/

Openbaar vervoer:
www.vu.nl/nl/over-de-vu/contact-routebe-

schrijving/routebeschrijvingen/
routebeschrijving-openbaar-vervoer/

Zaal 04-A -00: Als u het Hoofdgebouw binnen-
loopt, houdt dan links aan en volg de bordjes 

naar lift B. Tussen de pilaren door ziet u links de 
gele liften. Bij de zes liften staat middenin een 

paaltje met een knop waarmee u de lift kunt oproe-
pen. Zaal 04-A-00 vind u op de vierde etage. Zodra u 

de lift uitloopt ziet u direct waar u moet zijn.

Inschrijven
Het is raadzaam om kaarten te reserveren. u kunt zich 

inschrijven via: dutchspr.org/dagvdpp
Kosten: €20,- voor niet-leden, €15,- voor SPR-leden, 

€10,- voor studenten.

Para psychologie
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Ooit gold Nederland als bakermat van de parapsychologie, 
en werd aan universiteiten driftig onderzoek gedaan naar 
paranormale verschijnselen als telepathie en helderziend-
heid. Maar de laatste leerstoel werd in 2011 opgeheven en 
binnenkort ruimt ook experimenteel fysicus Dick Bierman, 
sinds een jaar of twintig het gezicht van de Nederlandse 
parapsychologie, zijn bureau aan de UVA voorgoed leeg. 
Is het dan definitief gedaan met de parapsychologie? 
‘Ik wilde verklaren,’ zegt de Utrechtse wetenschapshisto-
rica Ingrid Kloosterman, ‘hoe het in Nederland zo lang kon 

blijven bestaan. 

INTERVIEW*
met Dick Bierman
en Ingrid Kloosterman
door Hans van Wetering
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Want als je er van een afstandje 
naar kijkt, is het toch: ja, wat is dit 

nou? Is dit wel wetenschap? Maar dan 
is het juist interessant. Mensen vragen vaak 

of ik zelf een paranormale erva-ring heb gehad, 
maar daar ligt mijn fascinatie helemaal niet; ik ben 

geïnteresseerd in waar de grenzen van weten-
schap liggen en  hoe die door de tijd heen 
veranderen.’
Kloosterman is in februari 2016 gepromo-
veerd op de geschiedenis van de para-
psychologie in Nederland. Titel van haar 
proefschrift: Wetenschap van gene zijde. 
Geschiedenis van de Nederlandse parapsy-
chologie, ca. 1880-2010. [Voor een bespre-
king van dit proefschrift: zie verder in dit 
TvP, red.] Terwijl ze in haar studentenwo-
ning in een statig Utrechts herenhuis oplos-
koffie schenkt, geeft Ingrid Kloosterman 
een uiteenzetting over de ‘rijke, lange 
geschiedenis’ van de parapsychologie in 
Nederland…
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Ze vertelt dat eind negentiende eeuw Frederik van 
Eeden er al mee bezig was, dat de vooraanstaande 
filosoof en psycholoog Gerard Heymans als grond-
legger van de parapsychologie in Nederland wordt 
beschouwd; dat in 1953 Nederland bijna als eerste 
land ter wereld een heuse hoogleraar kreeg, Wilhelm 
Tenhaeff; dat diezelfde Tenhaeff  ontelbare populair-
wetenschappelijke boeken schreef, lezingen gaf en 
op radio en tv verscheen om, al dan niet samen met 
zijn proefpersoon, de helderziende Gerard Croiset, 
de parapsychologie als wetenschap aan den volke te 
brengen. 
Bijna alle namen die voorbijkomen zijn van psycholo-
gen. ‘Dat lijkt voor de hand te liggen, maar in het bui-
tenland waren het vaak  juist natuurwetenschappers 
die zich ervoor interesseerden. In Nederland echter 
is de parapsychologie vanaf het begin sterk verweven 
geweest met de psychologie. Beide maakten dezelfde 
ontwikkelingen door, onderzoeksmethodes werden 
onderling overgenomen.’ 

Entertainmentgehalte
Er was eigenlijk al vroeg sprake van twee richtingen 
binnen de parapsychologie, zegt Kloosterman. ‘Voor 
het grote publiek was Tenhaeff de parapsycholoog. 
Maar op de universiteiten werd het niveau van 
Tenhaeffs onderzoek ter discussie gesteld. Aan de ene 
kant had je de richting van ‘ik wil weten wat je voelt 
en wat er binnen in jou gebeurt’ – dat is wat het grote 
publiek te zien kreeg, het optreden van mediums, de 
parapsychologie heeft tenslotte ook een groot enter-
tainmentgehalte –, maar voortdurend en zeker vanaf 
de jaren zestig is er ook een richting waarin uitsluitend 
experimenteel, kwantitatief onderzoek werd gedaan, 
iets dat in die tijd ook binnen de psychologie steeds 
meer de dominante benadering werd. Het onderzoeks-
object veranderde, in de psychologie én in de parapsy-
chologie. Parapsychologie begon in de negentiende 
eeuw als onderzoek naar geesten, inmiddels spelen 
theorieën uit de natuurkunde een belangrijke rol en 
kun je het vakgebied nog het best omschrijven als het 
onderzoeken van statistisch relevante afwijkingen van 
kans. 
Je kunt je afvragen of die ontwikkeling de positie van 
de parapsychologie in Nederland veel heeft gehol-
pen,’ zegt Kloosterman. ‘De opvolgers van Tenhaeff in 
Utrecht wilden zo zuiver mogelijk experimenteel onder-
zoek doen en meden de publiciteit. Maar tegelijk is dat 
ook deels de ondergang geweest van de parapsycho-
logie, want je hebt dat grote publiek nodig om jezelf 
levend te houden als marginale club.’

Dat het met de parapsychologie althans in Nederland 
nu helemaal voorbij is, gelooft ze niet: ‘De interesse 
zal blijven zolang niet wetenschappelijk wordt geac-
cepteerd dat het bestaat en mensen wel zelf die erva-
ringen hebben. Maar de parapsychologie heeft de tijd 
niet mee. Binnen de psychologie is de belangstelling 
voor zingeving een beetje verdwenen. Als je kijkt naar 
de neuropsychologie, dat is bijna geen mensweten-
schap meer, eerder iets biologisch. Wat is het om 
mens te zijn? waar gaan we heen? – dat soort vragen 
lijkt steeds minder legitiem.’ 
Een nieuwe leerstoel parapsychologie zal er op 
korte termijn dan ook niet komen, vermoedt Ingrid 
Kloosterman, ‘en de psychologie zelf ligt nu natuurlijk 
onder een vergrootglas. Ik kan me voorstellen dat de 
verantwoordelijken voor zo’n psychologiefaculteit 
zoiets hebben van: nou jongens, ik geloof niet dat het 
slim is nu een hoogleraar parapsychologie aan te stel-
len.’

Strikt wetenschappelijk
Amsterdam, een dag later. ‘Zo, wat wil je weten?’ 
begint Dick Bierman het interview. Een week eerder 
vroeg ik Bierman per mail of ik hem kon spreken. Het 
antwoord kwam per ommegaande: ‘Dat hangt ervan 
af. Mijn kennis betreft slechts het strikt wetenschap-
pelijk (veelal laboratorium-) onderzoek van enkele 
welomschreven verschijnselen. Maar vaak wordt er 
onder de parapsychologie van alles verstaan, zoals 
de genezende kracht van stenen of aardstraalkastjes 
etcetera. Daar weet ik niets van. Mijn gevoel is dat de 
bestudeerde verschijnselen, indien ze al reëel zijn, in 
een tamelijk complex theoretisch kader passen waarin 
retro-causaliteit een rol speelt. Niet echt koek voor de 
VPRO Gids, vrees ik.’ 
Na enig aandringen stemt hij alsnog toe. Er is wel 
een randvoorwaarde, ik moet voorafgaand aan het 
interview een boek lezen: ‘Dat heb je in drie uurtjes 
uit.’ Wanneer The Conscious Universe in de bus valt 
blijkt het een 350 pagina’s dikke pil vol experimenten, 
theorieën en overpeinzingen over de staat van de pa-
rapsychologie. 
Drie dagen later sta ik in Biermans werkkamer op de 
Universiteit van Amsterdam. Bierman praat honderd-
uit. In hoog tempo vliegen de theorieën en namen van 
wetenschappers over tafel, af en toe onderbroken door 
een kort, ‘zoals je ongetwijfeld al weet’ of ‘die je zon-
der meer kent’. De kwantumfysica komt voorbij, het 
gaat over Bayesiaanse statistiek en retro-causaliteit 
– het effect gaat aan de oorzaak vooraf, een fenomeen 
dat volgens Bierman ook steeds meer in de fysica 
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speelt en daar voor theoretische problemen zorgt; 
het soort tijdreisparadoxen dat ook in sciencefiction 
opduikt. Geesten echter zijn in geen velden of wegen 
te bekennen. Tenminste, na een half uur zie ik dat mijn 
opname-apparaatje niet opneemt en blijkt, iets wat mij 
niet eerder gebeurde, ook de reservebatterij leeg.

Foezelen
Bierman start op zijn computer een programma op:  
‘Kijk, dit ben ik nu aan het ontwikkelen, een program-
ma  waarmee je psychokinetische experimenten kunt 
doen [het met de geest beïnvloeden van materie, hier: 
de output van een Random Number Generator, [een in-
strument dat willekeurige getallen produceert], zonder 
dat het nog mogelijk is om te foezelen. De experimen-
tator moet eerst met naam en toenaam pre-registreren 
zodat hij niet, indien zijn experiment niks oplevert, 
zijn data kan weg¬gooien. Alle data worden ook real-
time geüpload naar een non-hackable server, zodat de 
experimen¬tator er zelf niet meer bij kan.’ 
Bierman voert wat gegevens in. Op het scherm dwar-
relt een sneeuwvlokje omlaag, een muziekje klinkt. 
‘De bedoeling van een dergelijk experiment is dat een 
proefpersoon probeert de val van een door toevals-
processen gestuurd sneeuwvlokje met de geest te 
beïnvloeden. Als je de ruwe data van de server neemt, 
en de parameters die de experimentator heeft moeten 
specificeren, dan kun je het hele experiment opnieuw 
afdraaien en precies zien en controleren. Ik hoop dat 
die methode op universiteiten ook voor psychologisch 
onderzoek gaat worden gebruikt. Psychologen kunnen 
dan hopelijk weer claimen dat hetgeen ze publiceren 
ook echt correct is. Dat gaat een dreun geven.’

Klinkt ironisch: een parapsycholoog die de psycholo-
gie moet redden...
‘Dat is geen ironie, dat is al eerder gebeurd. De para-
psychologie heeft altijd voorop gelopen in het probe-
ren de methoden te verbeteren, juist omdat het altijd 
onder vuur lag. Door de discussies rond de parapsy-
chologische experimenten in de dertiger jaren kreeg 
de statistiek respect in de psychologie. Wij waren ook 
een van de eersten die de Bayesiaanse statistiek ge-
bruikten. De meta-analyse [cumulatieve (statistische) 
analyse van onderzoeken naar een bepaald fenomeen] 
is al heel lang essentieel in de parapsychologie. Mede 
daarom vinden ze het wel goed dat ik hier zit; ik leer 
mijn studenten vooral hoe ze een onderzoek moeten 
inrichten. Ik leer ze zeker niet dat je zonder meer in 

paranormale verschijnselen moet geloven.’
De laatste jaren is Bierman doende geweest met het 
‘verklaren’ van een meta-analytische database van zo-
geheten Ganzfeld-telepathie-experimenten: onderzoek 
waarbij een proefpersoon – de ontvanger – terwijl zijn 
ogen zijn bedekt en hij een koptelefoon met ruis op 
heeft, moet beschrijven wat hij voor beelden voor zich 
ziet terwijl iemand anders – de zender – in een andere 
ruimte zich op een afbeelding concentreert. Vervolgens 
moet de ‘ontvanger’ uit vier kaarten kiezen welke het 
meest lijkt op de beelden die hij voor zich zag. ‘25 pro-
cent zou de verwachte score zijn,’ zegt Bierman, ‘maar 
het is 30-31 procent. We hebben simulaties van dubi-
euze onderzoekspraktijken gedaan, onderzocht wat 
methodologisch allemaal mis kan gaan en die tekort-
komingen vervolgens geïmplementeerd. Zo hebben we 
ongeveer vier procent kunnen wegverklaren; niet alles 
dus. Maar  natuurlijk, als iemand de boel echt loopt te 
flessen... Fraude kan ik niet simuleren, fraude kun je 
nooit helemaal uitsluiten. Nou ja, met mijn programma 
wel. Tenminste; ik zeg wel “non-hackable server”.’ Hij 
lacht: ‘Ik zélf kan hem niet hacken.’

U lijkt wel een scepticus. 
‘Ik ben een scepticus, want ik ben wetenschapper. Er 
zijn natuurlijk ook mensen bij wie de parapsychologie 
direct verbonden is met een spiritueel religieus we-
reldbeeld: holisme, Gaia enzo, die in geesten geloven. 
Ik wil gewoon heel concreet onderzoek doen. Het pro-
bleem met die geesten is dat er alternatieve verklarin-
gen zijn, zoals telepathie en helderziendheid. Als je in 
paranormale verschijnselen gelooft heb je geen gees-
ten nodig. Uiteindelijk komt het er simpelweg op neer 
welk model het fraaist is. Vroeger gold dat een theorie 
falsifieerbaar moest zijn, maar ook theorieën in de 
natuurkunde zijn inmiddels niet meer te weerleggen. 
Ook daar geldt als enige criterium: welke is mooier.’ 
Hij lacht. ‘Persoonlijk vind ik het geestenmodel niet 
erg elegant.’

Methodologie
Theorieën zijn niet falsifieerbaar en onderzoeksdata 
spreken nooit voor zich. Of paranormale verschijnselen 
daadwerkelijk bestaan zal altijd onzeker blijven? 
‘In de experimentele wetenschap bestaat geen zeker-
heid, er is slechts waarschijnlijkheid.’
Sceptici zullen dus altijd staande kunnen houden dat 
geslaagde experimenten te verklaren zijn door fraude 
of methodologische vervuiling, en het omgekeerde 
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geldt ook ‘Wat is het omgekeerde?’
Als telkens weer blijkt dat er statistisch echt niets aan 
de hand is, kunnen ‘gelovigen’ volhouden dat verkeerd 
is gekeken, dat nieuw, andersoortig onderzoek nodig 
is.
‘Tja, je kunt niet bewijzen dat zwarte zwanen niet be-
staan.’

Het is niet de houding die u zelf zou aannemen?
‘Nou, ik verwacht dat zelfs wanneer we erin in slagen 
om een goed reproduceerbaar, methodologisch water-
dicht experiment te ontwikkelen, dat in het begin aar-
dige dingen oplevert en dan langzaam zal wegzakken. 
Dat fenomeen zie je overigens in veel meer experimen-
tele wetenschappen terug. Ik weet niet of je dat zoge-
heten “decline-effect” direct paranormaal moet noe-
men,’ zegt Bierman, ‘er worden veel verschillende ver-
klaringen voor gegeven, maar het is in ieder geval in-
trigerend genoeg om te willen bestuderen. Dus als de 
resultaten teruglopen zeg ik niet gelijk: ik hou ermee 
op, er is niets aan de hand. Het zou me ook intuïtief 
niet trekken. En ik heb ook gewoon iets meegemaakt. 
Simpel. Ik heb een keer meegedaan als proefpersoon. 
Ik werd gevraagd iets te tekenen, en daarna zou dan 
ergens anders op grond van formule een plaat worden 
getrokken uit een poel van 256 platen. Ik tekende de 
Exorcist, en de plaat die vervolgens werd getrokken 
bleek een beeld uit de film ‘The Exorcist’. Ik had mijn 
tekening tegen alle 256 platen kunnen houden, en dan 
had alleen deze gewerkt, dus dan is de kans 1 op 256. 
Dat is nog steeds niet heel uitzonderlijk, maar mijn 
ervaring was anders. Ik voelde me ook heel raar. Dat is 
mijn persoonlijke gevoel, dat er wel degelijk iets aan 
de hand is. Maar dat heeft niets met mijn wereldvisie 
te maken, en ik ben niet religieus, absoluut niet zelfs.’

Het is tijd om foto’s te nemen. Bierman staat voor 
een whiteboard. Hij wijst op een plaatje van een her-
senscan. Van een Amerikaanse onderzoeker in een 
epilepsiekliniek. Voorafgaand aan de operatie worden 
elektroden in de hersenen geplaatst en stimuli aange-
boden. Wat blijkt: de responstijd is tussen de -250 en 
-400 milliseconden; de reactie komt dus vlak voor de 
stimulus. ‘Presentiment-onderzoek heet dat. Niets bij-
zonders hoor. Je biedt gewoon stimuli aan en meet de 
hersenactiviteit. Dat doen ze hier op de faculteit alle-
maal. Met dit verschil dat ik kijk naar wat voorafgaand 
aan die stimuli in de hersenen gebeurt.’ 

Op het bureau liggen dikke stapels boeken. ‘Ik ben 
bezig met opruimen,’ verduidelijkt Bierman, ‘de ver-
huizing is in februari, dan is het hier voor mij voorbij, 
formeel tenminste.’ 
Nee, school heeft hij niet gemaakt: ‘want wat heb ik 
te bieden? Er is geen geld, ik heb geen promotie-plek 
te vergeven. Interesse voor dit soort verschijnselen is 
alleen maar schadelijk. Ik heb veel afstudeerprojecten 
begeleid, maar ik zorgde er altijd voor dat uit de titel 
van het afstudeerwerkstuk niet direct viel af te leiden 
dat de student bij mij allemaal “rare” dingen had zit-
ten doen.’ 
Ja, in Groningen doet nu een oudleerling van hem 
interessant onderzoek naar toeval: Jacob Jolij, een 
neuropsycholoog. ‘Daar heb ik nu een nieuwe baan,’ 
zegt Bierman, ‘studenten begeleiden, leren hoe ze on-
derzoek moeten doen.’ 

Het is dus nog niet helemaal over?
‘Ik heb het gevoel dat er juist iets staat te gebeuren. Er 
is de laatste jaren internationaal belangrijk onderzoek 
gedaan, er zijn veel serieuze publicaties verschenen.’ 
Dat de parapsychologie gebaat zou zijn bij de (terug)
keer van een meer kwalitatieve benadering in de 
menswetenschappen, zoals Kloosterman denkt, ge-
looft Bierman niet. ‘Dat is niet afhankelijk van of we 
wel of niet zingeving bestuderen maar of de parapsy-
chologie erin slaagt een theoretisch kader te vinden 
of een reproduceerbaar experiment te ontwikkelen. 
Ik heb het gevoel dat het mogelijk is, zelfs op korte 
termijn. De acceptatie moet uiteindelijk hoe dan ook 
uit de natuurkunde komen, en omdat er daar meer 
en meer te doen is om retro-causaliteit acht ik dat 
ook niet onwaarschijnlijk. Causaliteit wordt gezien als 
een fundament van de wetenschap, maar je kunt net 
zo goed wetenschap bedrijven met retro-causaliteit. 
Het is allemaal niet vreselijk vreemd, het staat alleen 
haaks op ons dagelijkse causale wereldbeeld. Maar 
het paradigma kan plotseling omslaan. Of ik dat zelf 
nog mee ga maken weet ik niet, ik ben 72, maar er 
zijn tekenen. De fysica is in crisis, de kosmologie is in 
crisis, de psychologie is in crisis. Crisis is altijd goed, 
daar kan iets nieuws uit opbloeien. Of er echt reële 
tekenen zijn weet ik niet, het is misschien ook wel een 
beetje wensdenken, maar er is wel wat aan de hand, 
dat staat vast.’ n

* Dit interview werd eerder gepubliceerd in de VPRO-gids.



Is koude (kern)fusie echt onmogelijk, of is het zo dat geen enkele gerespecteerde wetenschapper zijn of haar 
reputatie op het spel wil zetten? Een paar jaar geleden maakte een bevriende natuurkundige een grap 
op Facebook dat de natuurwetten werden geschonden in Italië. Hij had twee nieuwtjes in gedachten. 
Het eerste was de bewering van het Oscillation Project met de Emulsion-Tracking Apparatuur 
(OPERA) in Gran Sasso, die zeiden dat zij neutrino’s hadden waargenomen die sneller dan het 
licht gingen (superluminaal). Het andere betrof Andrea Rossi uit Bologna, die claimde dat hij 
een koudefusiereactor had die commercieel bruikbare warmte kon produceren. 
Waarom zijn deze claims zo onwaarschijnlijk? De neutrino’s daagden het fundamentele prin-
cipe uit van de speciale relativiteitstheorie van Einstein, dat er niets sneller dan het licht kan 
reizen. Tegelijkertijd is koude fusie (ook wel: LENR, voor ‘low-energy nuclear reaction’) het 
controversiële idee dat de kernreacties zoals die zich in de zon voordoen ook, onder bepaalde 
omstandigheden, bij (ongeveer) kamertemperatuur kunnen gebeuren. Dat laatste idee is populair geworden in 
1989 door Martin Fleischmann en Stanley Pons, die beweerden bewijs te hebben gevonden dat koude fusie plaats 
kon vinden in palladium dat was opgevuld met deuterium (een isotoop van waterstof). Enkele andere natuur-
kundigen, inclusief de overleden Sergio Focardi in Bologna, beweerden dat er soortgelijke effecten in nikkel en 
gewoon waterstof optraden. Maar de meesten waren uitermate sceptisch, en het onderzoeksgebied kreeg, zoals 
in Wikipedia omschreven, een reputatie van ‘pathologische wetenschap’…

Koude-kernfusie:
De ‘reputation trap’
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1989: Fleischmann & Pons
Het bleek dat mijn vriend de natuurkundige en ik van 
mening verschilden over welke bewering het meest ge-
loofwaardig was. Hij meende dat het die over de neu-
trino’s was omdat dat onderzoek was uitgevoerd door 
respectabele wetenschappers en niet door een alleen-
staande ingenieur met een enigszins bewogen verle-
den. Ik was vóór Rossi, op grond van de natuurkunde. 
Superluminale neutrino’s zouden een fundamenteel 
aspect van de relativiteitstheorie overhoop gooien, 
maar alles wat Rossi nodig had, was een onopgemerkt 
gebleven verbinding met een reservoir van energie 
waarvan niemand twijfelt dat het bestaat. We weten 
dat er enorme hoeveelheden energie zijn opgeslo-
ten in metastabiele kernverbindingen, net als een in 
waterreservoir achter een stuwdam. We kennen geen 
manier om bij lage temperatuur tot dit alles toegang te 
krijgen. Maar – voor zover we weten – was er geen wa-
terdicht argument waarom dit onmogelijk zou zijn.
Mijn vriend was het wat de natuurkunde betreft met 
me eens (en dit was ook het geval bij iedere natuur-
kundige die ik het sindsdien heb gevraagd). Maar hij 
gaf toch de sociologische factoren – reputatie om pre-
cies te zijn – meer gewicht. Aldus besloten we tot een 
weddenschap over deze zaak met een diner als inzet. 
Mijn vriend zou betalen als Rossi iets authentieks had 
ontdekt, en ik zou betalen als de neutrino’s het zou-
den winnen. Als beide claims onjuist zouden blijken, 
wat destijds zeer waarschijnlijk leek, zouden we de 
rekening delen.
Snel werd duidelijk dat ik niet zou verliezen. De neu-
trino’s werden afgevoerd van de wedstrijd toen het 
duidelijk werd dat iemand van het OPERA team van 
respectabele wetenschappers een optische kabel niet 
goed had bevestigd. Rossi wist intussen zijn bewering 
verder kracht bij te zetten. Eerlijkheidshalve moet wel 
gesteld worden dat er nog geen definitieve uitspraak 
is, maar mijn hoop op een gratis diner is gedurende 
de afgelopen jaren wel gestegen. Er bestaan twee 
rapporten (uit 2013 en 2014) over experimenten met 
de apparatuur van Rossi door Italiaanse en Zweedse 
natuurkundigen, wier kwaliteiten niet in twijfel wor-
den getrokken, en die gedurende langere perioden 
(een maand voor de tweede test) toegang hadden tot 
één van zijn apparaten. Beide rapporten beweerden 
niveaus van overmatige energie te hebben gemeten, 
veel hoger dan met welk chemisch proces verklaard 
kan worden volgens de experimentatoren. (Het tweede 
rapport beweert dat er ook wijzigingen zouden zijn in 
de samenstelling van de isotopen van de brandstof) 
– dit duidt op de aanwezigheid van kernreacties (cur-
sivering door vertaler). Nadien zijn er vermeldingen 
over herhalingen door experimentatoren in Rusland en 
China, op grond van details in het rapport van 2014.

Geloofwaardige rapporten
Onlangs heeft Rossi uit de VS een patent ontvangen 
voor één van zijn apparaten dat eerder was afgewezen 
op grond van onvoldoende bewijs dat de techniek 
werkte, zoals beweerd. Er zijn geloofwaardige rappor-
ten dat een 1MW (1 megawatt) versie van zijn apparaat 
dat een veelvoud van de energie produceert die het 
gebruikt, getest is in een industriële fabriek in North 
Carolina, met goede resultaten. Een navolger in de VS, 
Tom Darden – die ook een licentie heeft, – en die een 
lange historie heeft opgebouwd met het investeren in 
minder-vervuilende industrie, is steeds meer bereid 
het voor de technologie van de LENR op te nemen. 
(Een andere investeerder, Woodwords Funds uit de UK, 
laat weten dat het een haalbaarheidsstudie van twee-
en-een-half jaar heeft uitgevoerd.)
Tenslotte is er onlangs een artikel verschenen van twee 
ervaren Zweedse natuurkundigen, Rickard Lundin en 
Hans Lidgren die, gedeeltelijk geïnspireerd op de twee 
bovengenoemde rapporten, een mechanisme voorstel-
len voor de resultaten van Rossi. Lundin en Lidgren 
stellen dat de experimentele resultaten van Rossi en 
zijn medewerkers en hun E-Cat reactor het beste be-
wijs leveren voor het proces dat zij voorstellen.
Zoals gezegd, ik beweer niet dat zelfs als je alles bij 
elkaar neemt, dit bewijs afdoende is. Het is voorstel-
baar dat er, zoals beweerd door vele sceptici, sprake is 
van fraude of een grote en volhardende meetfout. Toch 
worden deze alternatieve verklaringen steeds onwaar-
schijnlijker. Rossi is namelijk niet de enige persoon 
die beweert commercieel relevante resultaten te heb-
ben behaald met LENR. Een ander voorbeeld is Robert 
Godes van Brillouin Energy uit Californië. Zoals door 
meerdere mensen opgemerkt, zou een nieuwe schone 
energiebron op dit moment heel nuttig zijn.
U kunt begrijpen dat het water me in de mond loopt 
bij de gedachte aan mijn diner. En het is niet alleen 
mijn maag die zich bezighoudt met dit fascinerende 
verhaal. Ik ben een wetenschapsfilosoof en mijn brein 
is hierdoor ook uitermate geboeid.
Stel je voor dat iemand een werkende hete-fusiereac-
tor zou hebben in Florida – in onderdelen, zoals het 1 
Megawatt apparaat van Rossi, in een aantal containers 
en hiermee een paar honderd kilowatt extra vermogen 
produceert, maand na maand, op een klaarblijkelijk 
veilige manier. Dat zou geweldig nieuws zijn. Een 
nieuwe bron van schone energie zou op dit moment 
inderdaad uitermate nuttig zijn.
Maar als dit nieuws zo belangrijk is, waarom hebben 
de meeste mensen niet van Rossi, of Godol, of van één 
van de anderen die op dit terrein werken (gedurende 
vele jaren, in sommige gevallen) gehoord? Dit is waar 
het interessant begint te worden – vanuit het gezichts-
punt van een wetenschapsfilosoof.
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Pseudo-wetenschap?
Bezien vanuit de sociologie is het antwoord duidelijk. 
Koude fusie is afgevoerd als pseudowetenschap, en 
is dus iets waarover respectabele wetenschappers en 
wetenschapsjournalisten eenvoudigweg niet praten 
(behalve om ons op de schande te wijzen). Zoals on-
langs een artikel in Fortune het stelt, het experiment 
van Fleischmann en Pons was uiteindelijk ontmaskerd 
en de uitdrukking koude fusie is bijna synoniem ge-
worden met wetenschappelijke huichelarij. De auteur 
van dit artikel herhaalt, in dit geval, gemakshalve, het 
orthodoxe gezichtspunt, zelfs in een interview met 
Darden – die hem een heel ander verhaal vertelt – en 
laat duidelijk blijken waar hij zijn geld op zet.
In feite is al sinds 1989 dit onderwerp grotendeels 
een verboden onderwerp in de reguliere wetenschap. 
Auteurs die hun hoofd boven het maaiveld uitsteken, 
worden genegeerd of belachelijk gemaakt. Onlangs 
lieten Lundin en Lidgren weten dat de publicatie die 
zij aan het tijdschrift Plasma Physics and Controlled 
Fusion hadden aangeboden, werd gewijzigd voor het 
review proces en dat zelfs een archief van preprints 
zonder review, arxiv.org, het had afgewezen.
Dus, voor zover het de sociologie betreft, is het een-
voudig in te zien waarom Rossi zo weinig serieuze aan-
dacht krijgt; waarom een interview met Darden hem 
in verband brengt met huichelarij. En waarom, naar ik 
hoop, enkelen onder u, aan mij twijfelen omdat ik over 
dit onderwerp schrijf op een wijze die toont dat ik het 
serieus wil nemen. (Als dat het geval is, volhard in die 
houding. Ik wil uitleggen waarom ik dit gebruik om na 
te denken over een probleem in onze opvatting over 
de wetenschappelijke methode. Mijn taak zal eenvou-
diger zijn als u nog aan de symptomen lijdt.)
Sociologie is één ding, maar een rationele verklaring 
is iets anders. Het is zeer lastig uit deze geschiedenis 
een voldoende rechtvaardiging te vinden het recente 
onderzoek aan LENR te negeren. Het is tenslotte stan-
daard procedure koude fusie af te wijzen vanwege het 
mislukken de claims van Fleischmann en Pons te repli-
ceren. Maar als dàt de echte reden zou zijn, dan kan 
deze afwijzing alleen voorwaardelijk zijn. Het misluk-
ken van de replicatie kàn niet anders dan voorwaarde-
lijk zijn: empirische wetenschap is een feilbare zaak, 
zoals iedere goede wetenschapper zal bevestigen. In 
dat geval zouden goed uitgevoerde experimenten die 
claimen het falen van de replicatie onder uit te halen, 
zeker van groot belang zijn.
Wat nou als het falen van de replicatie achteraf toch 
niet cruciaal is? Wat als we alleen op grond van theo-
retische beschouwingen weten dat koude fusie onmo-
gelijk was? Maar dat zou dan alle discussie over het 
niet lukken om de bevindingen van Fleischmann en 
Pons te reproduceren, onzinnig maken. Hoe dan ook, 
dat is eenvoudigweg niet het geval. Zoals ik al in het 

begin noemde, wat natuurkundigen echt zeggen is dat 
alhoewel LENR erg onwaarschijnlijk is, we kunnen niet 
beweren dat het onmogelijk is. We weten, tenslotte, 
dat de energie aanwezig is. ‘Als er iets is dat weten-
schappers vrezen, is het om paria’s te worden’
Ongetwijfeld zijn er wel natuurkundigen te vinden 
die beweren dat het onmogelijk is. Maar zij zouden 
zich dan de uitspraak van de grote kerngeleerde Lord 
Rutherford voor de geest moeten halen die in 1933 be-
weerde dat iedereen die verwacht dat de transformatie 
van atomen een bron van energie kon worden, in 
sprookjes gelooft. En dat was kort voordat Leo Szilard, 
naar aanleiding van een krantenartikel over de opmer-
kingen van Rutherford, het principe bedacht van de 
kettingreactie die kernsplijting bruikbaar maakt als, al 
dan niet vreedzame, bron van energie.
Dit is niet ter ontkenning van het principe dat populair 
is gemaakt door Carl Sagan, namelijk dat ‘buitenge-
wone beweringen buitengewoon bewijs vereisen’. 
We moeten zeker uiterst behoedzaam zijn met zulke 
verrassende claims, tenzij er ruim voldoende bewijs 
voor is. Maar dat is geen goede reden dergelijk bewijs 
a priori te negeren, of te weigeren na te denken over 
de mogelijkheid dat het kan. (Zoals Godes onlangs 
zei: ‘Het is treurig dat zulke mensen zeggen dat weten-
schap vooruit gaat door gegevens en resultaten, maar 
dat zij weigeren de huidige resultaten te bekijken’).
Wederom is er een sociologische verklaring waarom zo 
weinig mensen bereid zijn naar het bewijs te kijken. 
Zij zetten hun reputaties op het spel om dat te doen. 
Koude fusie is abject, en dat is besmettelijk – iedereen 
die er naar kijkt, loopt het risico besmet te worden. 
Het onderwerp is aldus terechtgekomen op een ter-
rein dat moeilijk toegankelijk is voor redenatie – een 
reputatievalkuil zogezegd. Personen buiten die valkuil 
durven niet dichtbij te komen uit angst er in te vallen. 
‘Als er iéts is dat wetenschappers vrezen is het om 
paria’s te worden’, aldus Lundin. Mensen in de valkuil 
zijn hun reputatie al kwijtgeraakt, een toestand die het 
onmogelijk maakt om door middel van logisch redene-
ren en bewijsvoering uit de valkuil te komen.

Dichtbevolkte valkuil
Buitenstaanders zullen verbaasd zijn te horen hoe 
dichtbevolkt de valkuil al was voor het geval van de 
koude fusie en LENR. Het onderzoeksgebied is nooit 
helemaal verdwenen, ook niet uit de laboratoria van 
gerespecteerde instituten (de achtergrond van Rossi is 
niet uit dergelijke laboratoria, maar hij erkent dat zijn 
methode veel te danken heeft aan diegenen die wel 
een dergelijke achtergrond hebben – in het bijzonder 
de overleden Sergio Focardi, één van de pioniers op 
dit gebied). Aan een ieder die wil luisteren, zal deze 
groep laten weten dat er heel veel bewijs is voor extra 
vrijkomende warmte, die niet verklaarbaar is in chemi-



11 TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE & BEWUSTZIJNSONDERZOEK • 2016 Nr.1

sche termen, en voor diverse aanwijzingen van kern-
reacties. Enkelen, inclusief een team aan één van de 
leidinggevende instituten in Italië, zeggen dat zij vele 
herhalingen hebben uitgevoerd van de resultaten van 
Fleischmann en Pons. De verklaring waarom die claims 
worden genegeerd kan wederom niet zijn dat andere 
pogingen 25 jaar geleden niet succesvol waren. Dat is 
niet logisch. Het is eerder de reputatieval. De resulta-
ten worden eerder genegeerd omdat deze koude fusie 
betreffen – wat we ‘kennen’ als pseudowetenschap. 
Dat weten we omdat pogingen tot replicatie 25 jaar 
geleden faalden! Deze redenering is een cirkelredene-
ring, maar de reputatieval geeft de conclusie een over-
tuigend masker van respect. Zo werkt de reputatieval.
In een dergelijke zaak is het gemakkelijk vals positief 
te zijn. Maar vals negatief kan kostbaar worden.
Vijftig jaar geleden leerde Thomas Kuhn ons dat dit 
voor de wetenschap de gebruikelijke manier is om met 
paradigmabedreigende abnormaliteiten om te gaan. 
De grenzen van een heersend paradigma worden 
beschermd door reputatievallen die alleen de meest 
roekeloze of briljante critici niet afschrikken. Als LENR 
een normaal onderdeel van de wetenschap (of voorge-
stelde wetenschap) zou zijn geweest, zou de uitdaging 
waarvoor Rossi en anderen ons hebben gesteld, een 
belofte zijn voor sportief toekijken voor wetenschapsfi-
losofen of wetenschapshistorici. Een Kuhniaanse revo-
lutie ligt mogelijkerwijs in het verschiet met bedreigin-
gen van de stabiliteit van de reputatieval nu duidelijk 
in het zicht. Wij zouden onze plaatsen aan de zijlijn in-
nemen en afwachten of de muren zouden omvallen – 
om te zien of gerenommeerde sceptici een belachelijk 
figuur zouden slaan. ‘Het is aangenaam een veldslag 
verspreid over het strijdtoneel te aanschouwen, zonder 
enig gevaar voor je eigen leven,’ aldus Lucretius.
Dit is niet afdoende om te verklaren waarom ik de 
klaarblijkelijke vooruitgang van Rossi zo stimulerend 
vind. Maar er is meer, véél meer. Niemand onder ons, 
zelfs niet de filosofen, zijn alleen maar toeschouwers. 
Wij hebben allemaal belang in deze zaak: delen van, 
om niet zeggen de gehele planeet, zijn in serieus 
gevaar. We zijn als een dorstige stad die snakt naar 
water. Wat we nu drinken vergiftigt ons langzaam. We 
weten dat er een afdoende watervoorraad is, gevan-
gen achter een dam. Het probleem is een manier te 
vinden dit af te tappen. Een aantal ingenieurs dacht 
25 jaar geleden een manier te hebben gevonden, maar 
zij konden het niet betrouwbaar laten werken en hun 
beroepsgroep keerde zich tegen hen. Sindsdien is er 
sprake van een aanzienlijke reputatievermindering 
voor iedere ingenieur die zich hiermee bezighoudt.
Zo gesteld is het gemakkelijk een reden te vinden 
waarom we onze eigen ramen ingooien. In een zaak 
als deze, is het gemakkelijk te kiezen voor een vals-
positieve keuze – om tijd en geld te investeren in een 

richting die uiteindelijk nergens naar toe zal leiden. 
Maar er zijn mogelijk grote kosten verbonden aan de 
vals-negatieve keuze. Als Rossi, Godes, Lundin en 
anderen uiteindelijk toch iets nuttigs hebben ont-
dekt – iets dat kan bijdragen aan onze behoefte aan 
goedkope, schone energie – dan hebben we een hele 
generatie aan vooruitgang gemist. Wat we daarvoor in 
de plaats hadden moeten doen is precies het tegen-
gestelde van de reputatieval – misschien een enorme 
prijs uitloven als beloning voor de eerste betrouwbare 
herhaling van de resultaten van Pons en Fleischmann.

Irrationel pathologie
Eerst nu kan ik uitleggen wat ik eerder bedoelde toen 
ik u vroeg af te zien van het oordeel dat ik een beetje 
geschift moet zijn als dat uw reactie was op mijn 
bereidheid koude fusie serieus te nemen. Als u dat 
denkt, of tenminste als u dat denkt zonder het bewijs 
zelf te hebben bestudeerd – dan is uw reactie een 
symptoom van de reputatieval. Maar ik stel dat de 
reputatieval zelf een irrationele pathologie is, en dat 
in dit geval, de kosten van een foute negatieve beslis-
sing hoog zijn. Als ik gelijk heb dan zouden we, in een 
rationelere wereld, onze wetenschappelijke normen 
bijstellen om hieraan te ontsnappen. In een wat ratio-
nelere wereld zou u niet denken dat ik geschift ben.
Ik hoef niet te ontkennen dat uw reactie toepasselijk 
zal zijn volgens de normen van de wetenschap zoals 
we die nu beoefenen, of dat deze normen in het alge-
meen goed functioneren. Reputatievallen hebben een 
nuttig doel volgens Kuhn. Zij helpen om de stabiliteit 
van wat hij de normale wetenschap noemt, te besten-
digen – de reguliere, nuttige soort van wetenschap 
waarin paradigma’s niet bedreigd worden. Maar dat is 
verenigbaar met het feit dat zij schadelijk kunnen zijn 
in speciale gevallen (waarvan koude fusie er één kan 
zijn) – en dat we beter dergelijke gevallen van te voren 
kunnen identificeren.
Ik denk dat het te laat is om de val te ontmantelen 
voor LENR – het kalf is waarschijnlijk al verdronken. 
Als Rossi en Godes (en medewerkers) werkelijk iets 
op het spoor waren gekomen, dan zal het onderzoek 
binnenkort toch wel in de reguliere wetenschap wor-
den opgenomen. Maar we kunnen proberen van onze 
fouten te leren. Er kunnen andere potentiële gebieden 
zijn met een soortgelijke afbetalingsstructuur (hoge 
kosten voor fout-negatieven met lage kosten voor 
fout-positieven). Ik vermoed dat er enkele vergissin-
gen zijn op het terrein van opkomende grote risico’s, 
een ander gebied waarin ik geïnteresseerd ben.Ik 
ben wetenschappers tegengekomen die als voorspel-
lers van technologie van heel grote ondernemingen 
gefrustreerd waren vanwege hun onvermogen hun 
organisatie over te halen LENR op een lijst te krijgen 
van mogelijk strategisch belang, zelfs als de kans op 
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succes klein is. Weer was daar de reputatieval. Deze 
houding zou in andere gevallen rampzalig kunnen zijn 
indien het idee dat in de reputatieval zit toevallig de 
sleutel zou bevatten voor een mogelijk catastrofaal 
risico. (Volgens mijn vriend de natuurkundige zou het 
feitelijk rampzalig zijn als zou blijken dat LENR zelf ex-
treme risico’s voortbrengt.)
De houding van Darden is voorzichtig onbevooroor-
deeld, een houding die ontbrak in de reacties op dit 
gebied gedurende bijna het hele verhaal. Er spelen 
hier belangrijke zaken. Zou het mogelijk zijn de con-
traproductieve voorbeelden van de reputatieval te ver-
mijden zonder te ver in de andere richting te gaan? Ik 
ben er niet zeker van, maar ik denk dat het belangrijk 
is de vraag te berde te brengen. Als LENR zich wel in 
de richting ontwikkelt die, naar ik hoop, waarschijnlijk 
is kunnen we nog wat bruikbaars overhouden van de 
fouten in deze zaak.
Ik zal afsluiten met een paar woorden van Darden, 
uit een toespraak bij de ICCF-19, een internationale 
bijeenkomst van de LENR gemeenschap in Padua, af-
gelopen april (waarvan de volledige tekst te vinden is 
op: www.mcdonough.com. Als dit onderzoeksgebied 
inderdaad bezig is zichzelf uit de reputatieval te halen, 
dan verdient Darden veel eer. Hij toont de onbevoor-
oordeelde houding die gedurende bijna het hele ver-
loop juist zo ontbrak in de reacties op dit gebied.

Onderwerp niet dood
Darden beschrijft waarom hij besloot te investeren 
op dit gebied. Tot voor kort, zegt hij, deelde hij het 
conventionele standpunt dat het ‘onderwerp dood 
was’. Maar een aantal onafhankelijke onderzoeken 
naar LENR overtuigde hem ervan dat er iets de moeite 
waard was om te onderzoeken. “Wij waren er van over-
tuigd dat de LENR technologie waard is verder te on-
derzoeken, zelfs als we uiteindelijk niet succesvol zou-
den zijn. We waren bereid tijd en middelen te investe-
ren om te zien of dit een nuttig onderzoeksgebied kan 
worden in onze zoektocht om vervuiling te elimineren. 
Op dat moment waren we niet bijzonder optimistisch, 
maar de wereldwijde voordelen waren overredend.”
Hij rapporteert dat de zaken voorspoedig verlopen ‘wij 
hadden enkele successen, en we hebben ons werk uit-
gebreid … en geloven dat wij uiteindelijk op de drem-
pel staan van een paradigmaverandering.’ Aan het 
eind bedankt hij zijn publiek, de LENR-gemeenschap 
zelf, en brengt een ander geval van controversiële we-
tenschap uit Italië in herinnering:
“Ik zou graag mijn excuses willen aanbieden voor de 
publieke aanvallen gedurende de laatste drie decen-
nia. De behandeling van Fleischmann en Pons, en de 
behandeling van velen van u, door de hoofdstroom 
van de wetenschap en de media zal de geschiedenis 
ingaan als weer een voorbeeld van wetenschappelijke 

kindermoord, waar vastgeroeste belangen hun nage-
slacht uitmoorden. Dit lijkt een duister onderdeel te 
zijn van de menselijke natuur, en met ironie merk ik op 
dat we in Padua zijn, de stad van Galileo.”
Het zou te gemakkelijk zijn om de analogie van de 
hoofdstroom van de wetenschap met de inquisitie te 
overdrijven, maar het is niet een volledig loze vergelij-
king. Als we weigeren de mogelijkheid in te zien dat de 
wetenschappelijke instellingen niet zo goed functione-
ren als deze zouden kunnen, moeten we iets doen om 
dat te verbeteren. Als de reputatieval het zelf onmoge-
lijk maakt om de rol van de reputatieval nauwkeurig te 
onderzoeken, dan hebben de kardinalen gewonnen.

Noot
 Ik ben dankbaar voor de commentaren van Martin Rees, Seán 

Ó hÉigeartaigh, Adrian Kent, Tim Lewens, Shahar Avin, Ken 

Wharton en Andrew Briggs Dit stuk is gedeeltelijk mogelijk ge-

maakt door de steun van een subsidie voor Managing Extreme 

Technological Risk van de Templeton World Charity Foundation. 

De opinies in dit stuk zijn die van mijzelf en weerspiegelen niet 

noodzakelijk die van de TWCF.

Nawoord van de vertaler
 De discussie over koude kernfusie is zeker nog niet beslecht. 

Ik citeer uit een publicatie uit 2014 van Levi, Foschi, Höistad, 

Pettersson, Tegnér en Essén, die de E-cat reactor gedurende 

32 dagen hebben getest: “In summary, the performance of the 

E-Cat reactor is remarkable. We have a device giving heat energy 

compatible with nuclear transformations, but it operates at low 

energy and gives neither nuclear radioactive waste nor emits 

radiation. From basic general knowledge in nuclear physics 

this should not be possible. Nevertheless we have to relate to 

the fact that the experimental results from our test show heat 

production beyond chemical burning, and that the E-Cat fuel 

undergoes nuclear transformations. It is certainly most unsa-

tisfying that these results so far have no convincing theoretical 

explanation, but the experimental results cannot be dismissed 

or ignored just because of lack of theoretical understanding.” 

Anderzijds blijft er kritiek dat het tegen de natuurwetten indruist 

dat de elektrische afstoting kan worden overwonnen zonder de 

extreem hoge temperaturen en drukken die in sterren en hete-

fusiereactoren (TOKAMAK en STELLERATOR) heersen. Ondanks 

jaren oude beloften, kunnen deze apparaten nog steeds geen 

stad van energie voorzien. Voor de TVP-lezers is de analogie van 

LENR met parapsychologie waarschijnlijk van groter belang. Voor 

veel wetenschappers is parapsychologie een ‘verboden’ onder-

zoeksgebied en al lang geleden heb ik zelf in een beschouwing 

over paranormaal metaalbuigen het geval aangehaald van de 

natuurkundige John Taylor die eerst verkondigt dat de verschijn-

selen echt zijn, maar daarop later terugkomt omdat er voor 

psychokinese geen wetenschappelijke verklaring zou bestaan. 

Mijn vermoeden van deze drastische wijziging in de houding van 

Taylor is dat hij zich heeft moeten voegen naar het heersende 

paradigma – de reputatieval! [PG]



Als je als wetenschapper een mooie carrière 
wilt maken dan is er één advies: laat para-

psychologie links liggen. Als je echter een we-
tenschappelijke en nieuwsgierige geest hebt dan 

ben je juist geïnteresseerd in verschijnselen die 
niet lijken te passen in het huidige wereldbeeld. Daar 
kunnen we namelijk dan wat van leren! En zelfs als die 
fenomenen, zoals bijvoorbeeld telepathie, uiteindelijk 
niet reëel blijken te zijn, moeten we onderzoeken hoe 
het mogelijk is dat al zo’n dikke 100 jaar, wetenschap-
pers zeer regelmatig het omgekeerde denken te vinden. 
Wat ging er dan mis bij dat onderzoek? Wellicht komen 
we daarbij zwakheden in de wetenschappelijke methode 
op het spoor.
Maar als je nieuwsgierigheid het dan toch wint dan 
moet je wel een beetje een olifantenhuid kweken 
want hoon zal je deel worden. Dat is in ieder geval de 
ervaring van veel van mijn buitenlandse collegae. In 
Nederland valt het gelukkig wel mee. Zeker als je naast 
je interesse in die ‘flauwekul’ ook nog een ‘gewoon’ 
onderzoeksgebied hebt waarin je kunt laten zien dat je 
niet geschift bent.
Belangrijk is niet met allerlei premature bevindingen de 
publiciteit te zoeken. En in je onderwijs de studenten, 
die zo graag telepathie willen onderzoeken, altijd deze 
vraagstelling te laten verpakken in eentje die iets min-
der controversieel is. Om hen tegen zichzelf te bescher-
men zal ik maar zeggen.
Nu is het grappige dat er een onderzoeksgebied is waar 
dezelfde reputatie-problematiek geldt. Dat is de zoge-
naamde koude kernfusie. Met veel bombarie in 1989 
aangekondigd door twee scheikundigen Fleischmann en 
Pons. Maar roemloos ten onder gegaan toen bleek dat 
het effect niet te repliceren leek. Het overgrote deel van 
de wetenschappelijke gemeenschap beschouwde na de 
mislukte replicaties koude fusie even grote kul als tele-

pathie en hoon viel Fleischmann en Pons ten deel. 
En elke vorm van subsidie werd afgeschaft. 
Dat verhinderde overigens niet dat een kleine groep on-
derzoekers, min of meer op eigen kosten, toch doorging 
met het zoeken naar omstandigheden waaronder die 
koude kernfusie zou optreden. Net als overigens bij tele-
pathie ontbreekt een stevig theoretisch kader. Ja, eigen-
lijk is koude fusie onmogelijk volgens alles wat we nu 
weten. En ook dat zou je over telepathie kunnen zeggen. 
In het voorgaande artikel in dit TvP bespreekt de 
Cambridge filosoof Huw Price hoe het zo heeft kunnen 
lopen met het onderzoek op het gebied van de koude 
kernfusie. En daar kan de net zo kleine groep van pa-
rapsychologen wellicht wat van leren. De belangrijkste 
overeenkomst is dat je je reputatie verknalt als je koude 
kernfusie onderzoek doet. Je wordt gewoon niet meer 
serieus genomen. Dus de totale investering in onder-
zoekstijd is erg klein en vooruitgang, zo die al mogelijk 
is, is langzaam. Maar er is misschien meer overeen-
komst. Namelijk dat wellicht het koude kernfusie on-
derzoek dicht bij een doorbraak zit. En misschien ben ik 
iets te optimistisch maar dat zou ook wel eens voor het 
parapsychologische onderzoek kunnen gelden. 
Het feit dat een zeer vooraanstaand filosoof, die ove-
rigens ook nog een erkende autoriteit is op het gebied 
van de ‘richting van de tijd’, een evaluatie doet waarbij 
hij serieus de optie overweegt dat koude kernfusie wèl 
reëel is, doet mij vermoeden dat hij meer informatie 
heeft dan hij laat merken. Hij concludeert dat binnen-
kort wel eens zou kunnen blijken dat we meer dan 20 
jaar verloren hebben en dat betreft dan een onderwerp, 
namelijk alternatieve energie, dat van een groot maat-
schappelijk belang zou kunnen zijn. Een doorbraak daar 
zou de wetenschappelijke wereld wellicht doen inzien 
dat onderzoek naar controversiële verschijnselen niet 
tot reputatieschade zou mogen leiden. n
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‘de reputatie van de parapsycholoog’ staat op het spel…
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Ingrid Kloosterman,

Wetenschap van gene zijde: 

geschiedenis van de Nederlandse 

parapsychologie in de Twintigste eeuw,

Proefschrift, Universiteit Utrecht, 2016

RUBRIEK 
boekbespreking

door Joop Houtkooper

Op 18 februari 2016 promoveerde de historica Ingrid 

Kloosterman aan de Universiteit Utrecht. De twee 

promotores in het Academiegebouw waren: Willem 

Koops, de Utrechtse hoogleraar grondslagen en 

geschiedenis van ontwikkelingspsychologie 

en opvoedkunde, en Joost Vijselaar: bij-

zonder hoogleraar geschiedenis van de 

psychiatrie. De promotie betrof de rol 

die de parapsychologie speelt, en vooral 

gespeeld heeft in de Nederlandse acade-

mische wereld. De titel van het proefschrift: 

Wetenschap van gene zijde: Geschiedenis van 

de Nederlandse parapsychologie in de twintig-

ste eeuw.
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De promotieplechtigheid, in de senaatszaal van de 
Universiteit Utrecht, riep bij mij vanzelfsprekend de 
herinnering boven aan mijn eigen promotie in dezelfde 
ruimte, ruim 32 jaar eerder. De portretten van eerdere 
rectores magnifici, die de wanden bedekten, waren 
zo te zien nog dezelfde. Verschil was dat mijn promo-
tie (bij de gewoon hoogleraar in de parapsychologie 
Martin Johnson) was tot “doctor in de sociale weten-
schappen”, terwijl Ingrid Kloosterman promoveerde 
tot “doctor”, zonder meer. Haar promotoren waren 
echter historici en daarmee is duidelijk dat het hier 
om geschiedschrijving gaat. Voor historici gaat het 
kennelijk niet om wat paranormale verschijnselen zijn, 
en, als dat min of meer duidelijk is, of die inderdaad 
bestaan. Veeleer gaat het hun om een beschrijving 
van gebeurtenissen en wat die voor rol speelden in de 
maatschappij van die tijd.

Verder over het proefschrift: Helaas maakt het Ouija-
bord op de kaft (van de huidige digitale editie) al 
duidelijk dat we het onderliggende onderwerp, de 
parapsychologie, niet al te serieus moeten nemen. De 
titel doet in zekere zin hetzelfde: De ‘gene zijde’ heeft 
niets te maken met het hiernamaals, wat de motiva-
tie was van de oprichters van de Engelse SPR, maar 
de suggestie wordt gewekt, bij mij althans, dat het 
verschijnselen betreft die zich buiten de normale on-
derwerpen van wetenschappelijk onderzoek bevinden. 
Niet behorend tot de normale realiteit, dus.

De titel wordt nog wel gerechtvaardigd door in het 
inleidende hoofdstuk te verwijzen naar Pim van 
Lommels onderzoek naar bijna-doodervaringen, door 
hem toegeschreven aan een glimp van het hierna-
maals. Dit idee is bestreden door zijn collega-arts en 
neurobioloog Dick Swaab (‘Wij zijn ons brein’).

Ingrid Kloosterman kiest voor een historisch perspec-
tief, uitgaande van een psychologie die niet de ziel, 
maar gedrag en hersenen bestudeert. Die beperking 
kan men nog accepteren. Maar welke rol speelt dan 
de parapsychologie? Allereerst ziet Kloosterman de 
parapsychologie niet als een volwaardige wetenschap. 
Zij laat zich daar verschillende keren over uit, bijvoor-
beeld op blz.12: ‘parapsychologie - de wetenschap 
waarin onderzoek wordt gedaan naar bovennatuurlijke 
verschijnselen, waarvan de bijna-doodervaring een 
voorbeeld is.’ En op blz. 348: ‘Duidelijk is in elk geval 
dat als een “onmogelijke”, “onzinnige” en “onwense-
lijke” wetenschap, de parapsychologie het lang heeft 
uitgehouden. Daarmee nuanceert deze dissertatie 

zowel de dominantie van het “standaardbeeld” van 
wetenschap, ook voor de perioden na de Eerste en de 
Tweede Wereldoorlog, als het “pseudowetenschappe-
lijke” karakter van de parapsychologie.’

Kloosterman ziet de ontwikkelingen in de psychologie 
in Nederland weerspiegeld in de ontwikkeling van de 
parapsychologie, met name in de academische we-
reld. De grondlegger van zowel de psychologie als de 
parapsychologie in Nederland was Gerardus Heymans. 
De parallel gaat een tijd lang op, maar zoals we weten 
floreert de psychologie nog steeds aan menige uni-
versiteit, terwijl de parapsychologie aan de Utrechtse 
Universiteit lelijk de das is omgedaan: Eerst is in 1988 
de gewone leerstoel opgeheven, daarna heeft de 
afdeling psychologie nog het nodige gedaan om de 
bijzondere leerstoel weg te werken. Het onzalig einde 
van academische parapsychologie in Utrecht verklaart 
Kloosterman met de haars inziens essentiële rol van 
zingeving (dat is een begrip uit de psychologie van 
de religie dat ik hier niet nader toelicht) als functie 
van de parapsychologie. Hoewel de laatste leerstoel 
in de parapsychologie in Utrecht, aan de Universiteit 
voor Humanistiek, zingeving als onderdeel op haar 
programma had staan, doet deze maatschappelijke 
functie mij (JMH) nogal kunstmatig aan.

Kloostermans dissertatie bevat een aantal prachtige 
details over het functioneren van de universiteitspoli-
tiek. Zo was de argumentatie voor de opheffing van 
de gewone leerstoel parapsychologie: ‘op grond van 
omvangseisen in combinatie met het ontbreken van 
voldoende combinatiemogelijkheden met andere pro-
gramma’s.’ Hoe een psycholoog dit kan lezen zonder 
te denken: ‘Jij bent de kleinste en je hebt geen vrien-
den, dus wij eten jou als eerste op’, is mij een raad-
sel. Of ze kennen hun Machiavelli (overigens ook een 
historicus).

Bij alle nuance wekt Kloosterman de suggestie dat 
de parapsychologie niet in de ‘normale’ wetenschap 
thuishoort. Niettemin geeft zij een goede weergave 
van een belangrijke periode voor de parapsychologie 
in Nederland. Voor de toekomstige ontwikkeling van 
de parapsychologie kan haar boek nuttig zijn. Voor de 
ontwikkeling in Utrecht die zij helder beschrijft, kan 
het spreekwoord gelden: ‘Een schip op het strand is 
een baken in zee.’ Het is dan ook verheugend dat later 
dit jaar een handelsuitgave van Ingrid Kloosterman’s 
boek zal verschijnen. n
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Bewustzijn is één van de interessantste, span-
nendste, én actueelste onderwerpen in de cog-
nitieve neurowetenschappen. Er wordt dan 
ook enorm veel onderzoek gepubliceerd met 
als doel te ontrafelen hoe het brein bewustzijn 
voortbrengt. Dat is opmerkelijk – toen ik in 
1997 aan mijn studie psychologie begon was 
bewustzijn nog een ‘fringe topic’, een onder-
werp waar een rechtgeaard psycholoog zich 
niet mee bezig diende te houden. Bewustzijn is 
immers niet meetbaar en daarom geen onder-
werp van onderzoek! Die houding is gekanteld 
– bewustzijn staat sinds eind jaren ‘90 van de 
20e eeuw weer hoog op de onderzoeksagenda. 
Vanaf deze plek zal ik u op de hoogte houden 
van de laatste ontwikkelingen op dit gebied. 
Voor deze eerste editie, echter, zal ik een kort 
overzicht schetsen van de geschiedenis en de 

huidige stand van zaken binnen het onder-
zoek naar bewustzijn.

Bewustzijn is één van oudste on der-
werpen binnen de psychologie. Het 

onderwerp is door de eeuwen uiter-
aard door vele filosofen uitgebreid 
belicht. Ook binnen de psycholo-
gie stond bewustzijn al vanaf het 
prilste begin op de onderzoeksa-
genda. William James, de aarts-
vader van de academische psy-
chologie, én tevens oprichter van 
de eerste Society for Psychical 

Research, deed al onderzoek 
naar de aard van bewust-

zijn, maar lang voor hem 
deden psychofysici als 

Gustav Fechner al 
zeer systematisch 
onderzoek naar de 

relatie tussen sen-
sorische prikkels ener-

zijds, en de daarbij beho-
rende bewuste ervaring 
anderzijds…

BEWUSTZIJNSNIEUWS
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Waarom is bewustzijn dan als ‘topic’ van de kaart 
verdwenen? Dit heeft alles te maken met de opkomst 
van het behaviorisme. Onder invloed van John Watson 
en Burrhus Skinner ontwikkelde de psychologie zich 
tot een wetenschap waarin de studie van het gedrag 
centraal staat. Immers, alleen gedrag is zichtbaar en 
meetbaar. Alles wat zich afspeelt binnen de schedel 
– gedachten, emoties, en vooral bewustzijn – is niet 
meetbaar, en daarom volgens de behavioristen geen 
onderwerp voor een harde wetenschap. Het behavi-
orisme heeft een enorme invloed gehad op de ‘main 
stream’ psychologie. Voor een groot deel ten goede: 
de exacte aanpak van de behavioristen maakte van de 
psychologie een harde wetenschap die serieus geno-
men werd. Maar er zaten ook negatieve kanten aan de 
behavioristische aanpak. Alles dat zich afspeelde bin-
nen de ‘black bo’ werd taboe. 
In de jaren ‘50 kantelde dit beeld enigszins. Door 
de opkomst van de computer hadden psychologen 
de beschikking over een krachtige nieuwe metafoor 
voor de black box. Processen als geheugen, maar ook 
aandacht konden een plek krijgen in dit nieuwe denk-
kader. Deze ‘cognitieve revolutie’ heeft geleid tot de 
moderne ‘mainstream’ psychologie, waarin de notie 
van ‘de geest’ als informatieverwerkend systeem cen-
traal staat. Echter, één onderwerp dat afwezig bleef 
binnen de mainstream psychologie was bewustzijn. 
Bewustzijn was een dermate ongrijpbaar onderwerp 
dat veel psychologen er zich verre van hielden en het 
afdeden als een ‘onwetenschappelijk’ onderwerp, 
waar filosofen en ‘fringe’-wetenschappers zich maar 
mee bezig moesten houden. Een enkele psycholoog, 
zoals bijvoorbeeld Anthony Marcel, wilde nog wel eens 
bewustzijnsonderzoek publiceren onder het mom van 
‘aandacht’, en vanuit de klinische hoek was er wel 
belangstelling voor bzijzondere fenomenen als ‘blind-
sight’ (accurate visuele waarneming terwijl een patiënt 
claimt niets te zien), maar het bestuderen van ‘bewust-
zijn’ als hoofdmoot was er niet bij.
Dit veranderde toen in de jaren ‘90 de psychologie 
en neurowetenschappen meer naar elkaar toe begon-
nen te groeien en mensen zich bezig begonnen te 
houden met wat we nu ‘cognitieve neurowetenschap-
pen’ noemen. Binnen dit vakgebied wordt door mid-
del van beeldvormende technieken zoals functionele 
MRI (‘hersenscans’) getracht een directe koppeling te 
leggen tussen hersenfuncties en gedrag. Nobelprijs 
winnaar Francis Crick publiceerde in 1994 zijn boek 
The Astonishing Hypothesis, waarin hij zijn ‘onder-
zoeksprogramma’ voor een wetenschappelijke studie 
voor bewustzijn uiteenlegde. Bewustzijn is, volgens 
Crick, goed te begrijpen vanuit de structuur en func-

tie van het brein. Dat zijn zaken die we goed kunnen 
meten, dus hoezo zouden we bewustzijn niet kunnen 
bestuderen? Hoewel het zeker niet het eerste boek 
waarin een mogelijke ‘neurale’ theorie voor bewustzijn 
tentoongespreid werd, is het wel één van de invloed-
rijkste boeken geweest. Sinds de publicatie van Crick’s 
werk is bewustzijnsonderzoek namelijk weer uitdruk-
kelijk op de kaart van de psychologie gezet.
Hedendaags onderzoek naar bewustzijn
Binnen de psychologie en de cognitieve neurowe-
tenschappen is bewustzijn binnen korte tijd van 
taboeonderwerp naar kernonderwerp gepromoveerd. 
Psychologen en cognitief neurowetenschappers probe-
ren te verklaren hoe hersenactiviteit resulteert in wat 
we ‘qualia’ noemen: subjectieve ervaringen. Als ik een 
rode appel zie, worden er kleurgevoelige zenuwcel-
len in mijn netvlies geactiveerd, die een elektrische 
impuls naar mijn brein sturen. Die neurale activiteit 
resulteert op de een of andere manier in mijn bewuste 
ervaring van de kleur ‘rood’. Welke hersenprocessen 
liggen daar nou specifiek aan te grondslag? 
Ten eerste is het goed om op te merken dat we in het 
moderne bewustzijnsonderzoek al een enorme aan-
name doen, namelijk dat bewustzijn te verklaren is 
op grond van biologische en fysische processen. Deze 
aanname, een filosofische stroming die materialisme 
of fysicalisme genoemd wordt, is een belangrijke: we 
maken bewustzijn hiermee tastbaar. Het gedrag van 
neuronen, boodschapperstoffen en hersennetwerken 
is namelijk meetbaar. Deze aanname heeft ons in staat 
gesteld om heel veel te weten te komen over de wer-
king van het brein: in plaats van de handdoek direct in 
de ring te gooien waar het op de studie van bewustzijn 
aankomt, zijn wetenschappers nu in elk geval bezig 
met onderzoek doen. Dat is natuurlijk winst! Maar, 
zoals gezegd, de stelling dat bewustzijn een direct ge-
volg is van hersenprocessen is en blijft een aanname.
Wat weten we over bewustzijn en het brein? Ten eer-
ste, brein en bewustzijn zijn zeer nauw met elkaar 
verbonden. Zonder intact brein, geen bewustzijn. We 
kunnen aan bepaalde hersenactiviteit ‘aflezen’ waar 
iemand zich van bewust is. Tenslottze is het mogelijk 
door hersenactiviteit te stimuleren, proefpersonen 
specifieke dingen te laten ervaren. Dit lijkt er allemaal 
op te wijzen dat hersenactiviteit ten grondslag ligt aan 
bewustzijn.
Echter, bewustzijn is niet te lokaliseren op een be-
paalde plek in het brein. Hoewel de frontale hersen-
kwab vaak genoemd wordt als hét hersengebied dat te 
maken heeft met allerlei belangrijke functies die ken-
merkend zijn voor ons mensen, zoals intelligentie en 
redeneren, is het niet zo dat de frontale hersenschors 

door Jacob Jolij
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ook de functie ‘bewustzijn’ herbergt. Maar bewustzijn 
is ook niet echt ergens anders te vinden – al zeker niet 
in de pijnappelklier zoals door Descartes voorgesteld 
werd.
Wat is bewustzijn dan wel, in breintermen? Er zijn 
een aantal belangrijke theorieën over hoe het brein 
bewustzijn voortbrengt, en eigenlijk hebben ze één 
grote gemene deler: bewustzijn is het gevolg van de 
interactie tussen verschillende hersengebieden. Dit 
idee werd al in de vroege jaren ‘90 voorgesteld door 
de Amerikaanse medicus Gerald Edelman. Alleen hóe 
die interactie tot stand komt, daarin verschillen de 
meningen. De Amsterdamse hoogleraar Victor Lamme, 
bijvoorbeeld, stelt dat visueel bewustzijn het gevolg 
is van zogenaamde ‘recurrente verwerking’, het ‘her-
activeren’ van gebieden in de primaire visuele hersen-
schors nadat deze informatie heeft doorgestuurd naar 
‘hogere’ gebieden in het brein. Deze heractivatie, of 
terugkoppeling, wordt gemedieerd door een specifieke 
boodschapperstof (neurotransmitter), NMDA. Volgens 
Lamme zou NMDA dan ook wel eens wat met bewust-
zijn te maken kunnen hebben.
De Franse wetenschapper Stanislas Dehaene is het 
daarin met Lamme oneens. Volgens Dehaene is het 
terugkoppelingsmechanisme dat Lamme voorstelt 
onvoldoende voor bewustzijn. Dehaene stelt dat je je 
bewustzijn moet voorstellen als activiteit in een dyna-
misch netwerk van hersengebieden. Geïnspireerd door 
een belangrijke functionele theorie over bewustzijn 
van de Amerikaanse psycholoog Bernard Baars, de 
‘global workspace theory’, stelt Dehaene dat binnen 

dat netwerk vooral de frontaalkwab en de parietaal-
kwab een belangrijke rol spelen. Deze gebieden vor-
men een soort ‘harde kern’, waarbij afwisselend an-
dere hersengebieden in meer of mindere mate kunnen 
aansluiten. Aandacht speelt daarin een belangrijke, 
sturende rol.
Een derde theorie die momenteel zeer sterk in de be-
langstelling staat is de ‘Integrated Information Theory’ 
(IIT) van de Amerikaanse-Italiaanse medicus Giulio 
Tononi, een oudstudent van Edelman. Volgens dit 
model is er sprake van bewustzijn indien binnen een 
informatieverwerkend systeem sprake is van optimale 
integratie van informatie. Hiermee wil hij zeggen dat 
het systeem zó georganiseerd moet zijn dat het be-
staat uit verschillende ‘afdelingen’ waarin informatie 
netjes gecategoriseerd kan worden opgeslagen, maar 
dat deze afdelingen wel voldoende met elkaar com-
municeren om deze informatie uit te wisselen. Deze 
integratie is uit te rekenen in een getal, dat Tononi 
‘phi’ noemt. Het fascinerende aan Tononi’s theorie is 
dat deze eigenlijk geen restricties oplegt aan het infor-
matieverwerkende systeem. Élk informatieverwerkend 
systeem, dus ook een thermostaat of een smartphone, 
heeft ‘phi’. Bewustzijn is in deze theorie iets dat een 
fundamenteel kenmerk is van ons universum. De mate 
van integratie bepaalt vooral hóe bewust een systeem 
is. Christof Koch, een zeer vooraanstaand neurowe-
tenschapper en oud-collega van de eerder genoemde 
Crick, heeft IIT omarmd, en heeft onlangs zelfs een 
vurig pleidooi gehouden voor de notie van panpsychis-
me, het idee dat bewustzijn universeel is. Interessant 
om op te merken is dat deze belangrijke metafysische 
aanname van IIT veel materialistische neuroweten-
schappers en psychologen volledig lijkt te ontgaan.
Een laatste theorie die de moeite van het vermelden 
waard is, is de ‘Orchestrated Objective Reduction’ the-
orie van Penrose en Hameroff. In deze zeer omstreden 
theorie spelen processen op een nog kleinere schaal 
een rol: volgens Penrose en Hameroff is bewustzijn in-
derdaad het gevolg van communicatie tussen hersen-
gebieden, maar verloopt deze communicatie niet via 
zenuwimpulsen (‘actiepotentialen’). In plaats daarvan 
menen Penrose en Hameroff dat integratie van infor-
matie het gevolg is van een fase van quantumverstren-
geling tussen eiwitmoleculen in individuele neuronen, 
gevolgd door een ineenstorting van de golffunctie die 
deze verstrengelde toestand beschrijft tengevolge van 
quantumzwaartekracht. Enerzijds heeft deze theorie 
veel aantrekkingskracht omdat zij een duidelijke me-
chanisme geeft voor wat de ‘eenheid’ van bewuste 
ervaring wordt genoemd: een bewuste ervaring is altijd 
geïntegreerd – ik ben me bewust van bijvoorbeeld een 
rode appel; niet van de kleur rood en de vorm van die 

[Als het] bewustzijn dingen 
doet die niet stroken met de 

reguliere wetten van de natuur
kunde is dat een belangrijke 

aanwijzing dat we er wel eens 
naast zouden kunnen zitten 

met de aanname dat bewust
zijn te verklaren is binnen een 
materialistisch wereldbeeld.



appel als losse ‘ervaringen’ apart. Er ontbreekt echter 
empirisch bewijs voor deze quantumtheorie – vooral 
in de vorm van quantumzwaartekracht, dat nog een 
zuiver theoretisch begrip is.

Zijn wij ons brein?
Met uitzondering van IIT zijn de theorieën rondom 
bewustzijn zoals eerder gemeld bij uitstek materialis-
tisch van aard. Zelfs de quantumtheorie van Penrose 
en Hameroff, vrij populair in ‘fringe research’-kringen, 
is in wezen een fysicalistische theorie die bewustzijn 
probeert te ‘vangen’ binnen natuurkundige principes. 
Dit is kenmerkend voor de manier waarop de empiri-
sche wetenschap werkt: we accepteren bewijs alleen 
maar als we iets kunnen meten of ervaren.
Maar kunnen we bewustzijn wel begrijpen vanuit een 
materialistisch wereldbeeld? Erwin Schrödinger, de 
bekende natuurkundige, beargumenteerde in zijn 
boek What is life? van niet. Je kunt een systeem zoals 
het brein helemaal uit elkaar halen, maar ‘bewustzijn’ 
zul je er niet in vinden. Het zit nergens. Bewustzijn is 
volgens Schrödinger universeel, een stelling die goed 
aan lijkt te sluiten bij het panpsychistische wereld-
beeld zoals voorgesteld in bijvoorbeeld IIT. Dat er een 
link is tussen het brein en bewustzijn staat buiten kijf, 
maar het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat brein geen 
‘veroorzaker’ is van bewustzijn, maar eerder een soort 
‘ontvanger’. 
Het feit dat we ondanks twee decennia onderzoek naar 
het ‘neurale correlaat’ van bewustzijn eigenlijk niet 
zo heel veel zijn opgeschoten doet sommige onder-
zoekers vermoeden dat onze basisaanname over be-
wustzijn, namelijk dat het te verklaren is op grond van 
fysische processen, wel eens fout kan zijn.
Binnen het huidige, sterk fysicalistisch georiënteerde, 
empirische bewustzijnsonderzoek is dat natuurlijk een 
probleem. Als iets namelijk niet binnen ons begrip van 
de fysica valt, hebben we het over metafysica en me-
tafysische onderwerpen horen niet op het bordje van 

de empirisch wetenschapper thuis! Hoe kunnen we 
onderzoeken of onze basisaanname over bewustzijn al 
dan klopt?
Hierin speelt naar mijn mening het onderzoek naar 
paranormale fenomenen een belangrijke rol. Hoewel 
het bestaan van paranormale fenomenen nog onvol-
doende is aangetoond om de mainstream wetenschap-
pelijke wereld te overtuigen, is er meer dan voldoende 
gaande om verder onderzoek te rechtvaardigen. Met 
name precognitie (het kunnen ‘voorvoelen’ van visu-
ele of auditieve prikkels die binnen een experiment 
worden aangeboden) en psychokinese (een grotere sa-
menhang tussen het gedrag van een proefpersoon en 
de output van een toevalsgenerator dan op grond van 
zuiver toeval verwacht mag worden) lijken fenomenen 
die goed in een experimentele setting bestudeerd kun-
nen worden, maar waar bewustzijn een belangrijke rol 
lijkt te spelen.
Indien we overtuigend kunnen aantonen dat er om-
standigheden zijn waarbinnen bewustzijn dingen doet 
die niet stroken met de reguliere wetten van de natuur-
kunde is dat een belangrijke aanwijzing dat we er wel 
eens naast zouden kunnen zitten met de aanname dat 
bewustzijn te verklaren is binnen een materialistisch 
wereldbeeld.

Bewustzijnsonderzoek in de 21e eeuw
Zoals gezegd is bewustzijn een hot topic. Met dit korte 
overzicht hoop ik een kort inkijkje te hebben gegeven 
in de geschiedenis van dit onderwerp en de belang-
rijkste theorieën die op dit moment gangbaar zijn, om 
zo een ‘bodempje’ te leggen voor besprekingen van de 
laatste ontwikkelingen op het gebied van het bewust-
zijnsonderzoek. Op deze plek in het Tijdschrift voor 
Parapsychologie en Bewustzijnsonderzoek zult dan ook 
vanaf volgende editie elk nummer een kort overzicht 
vinden van de highlights van het actuele bewustzijns-
onderzoek. n
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Vraag 1
—Ik grasduin graag op Amerikaanse blogs waarin onderwerpen over paranormale 
zaken worden bediscussieerd. Nog niet eens zo lang geleden kwam op zo’n blog 
iemand op de proppen met de Nederlandse fakir Mirin Dajo (Arnold Gerrit Henskes). 
Hij toonde filmpjes waarop inderdaad Dajo op verschillende plekken met een floret 
werd doorstoken. Zo te zien liet Dajo het gewoon gebeuren. Hij vertrok geen spier en 
er vloeide geen bloed. Een dame op dat blog, die zei internist te zijn, beweerde dat 
Dajo niets bijzonders deed. Onzin natuurlijk. Geen enkel normaal mens zou zoiets 
overleven. Al met al liet hij zich in de loop van zijn carrière zo’n 500 keer doorste-
ken. Maar de laatste keer bleek fataal: zijn aorta werd geraakt. Hoe het ook zij… Ik 
heb niet de indruk dat ook maar iemand iets heeft begrepen van zijn kunsten. In 

elk geval geen ‘cheap tricks - goedkope truckjes’ zoals 
iemand keihard beweerde.

Mijn vraag is: Wat kunnen jullie, redactie van TvP, 
hierover zeggen? Hebben we hier te maken met 

een paranormaal fenomeen (mind over matter) 
of ‘slechts’ een kwestie van goed oefenen?

Naam van inzender bekend bij redactie

Antwoord op vraag 1 
—Om wildgroei in de parapsycholo-
gie te vermijden worden de volgende 
verschijnselen tot de parapsychologie 
gerekend: telepathie, helderziendheid, 

precognitie en psychokinese. Daarnaast 
wordt ook het topic ‘voortbestaan na de 

dood’ tot de parapsychologie gerekend. De 
overeenkomst tussen al deze verschijnselen is 

dat ze op de een of andere manier de geaccepteerde 
tijd-en-ruimtebeperkingen lijken te doorbreken. Zo lijkt er bij precog-
nitie (en tegenwoordig hoort presentiment daar ook bij) sprake te zijn 
van het omkeren van de normale richting waarin de tijd zich ontwik-
kelt. En telepathische correlaties tussen ‘zenders’ en ‘ontvangers’ 
lijken zich niets van grote afstanden aan te trekken. Beide bevin-

dingen staan loodrecht op de klassieke fysica. 
Wat je van deze specifieke beperking ook mag den-

ken, het is duidelijk dat het onderzoeksveld van de 
Parapsychologie moet worden ingeperkt. In tegen-

stelling tot wat veel mensen denken neemt 
het aantal onbegrepen fenomenen toe 

met het groeien van onze kennis. Dat 
lijkt een paradox maar als je er even 
over nadenkt, is het eigenlijk logisch. 
Dus parapsychologie is zeker niét de 
studie van onbegrepen verschijnse-

len. De doorboring met een degen van 
je lichaam zonder merkbare gevolgen valt 

onder die categorie.
Een vuistregel is ook: als je het verschijnsel 

op ‘bevel’ kunt repliceren, dan is het niet iets dat 

In de rubriek ‘VraagTekens’ pro
beert de redactie relevante vragen 
van u, de lezer, van een dege lijk 
antwoord te voorzien. We geven 

daarbij vanzelfsprekend prio ri teit 
aan het soort vragen dat betrek

king heeft op de inhoud van 
het tijdschrift, vragen dus over 
de thema’s parapsychologie en 

bewustzijnsonderzoek. 

Heeft u als lezer zo’n vraag? 
Stuur uw vraag op aan:

vragenrubriek@dutchspr.org

RUBRIEK 
Vraag Tekens
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door de parapsychologie wordt onderzocht.
Toch moeten de parapsychologen een oog houden voor 
dit soort ‘wonderen’. De paranormale fenomenen zijn in 
verband gebracht met de studie van uitzonderlijke be-
wustzijnstoestanden en wellicht was er sprake een sterk 
veranderde bewustzijnstoestand bij Mirin Dajo. Door deze 
hypothese kan zelfs een onderwerp dat formeel buiten de 
parapsychologie valt zeker ideeën opleveren voor verder 
onderzoek naar paranormale verschijnselen.
Naam van inzender bekend bij redactie

Vraag 2
—Toen De Slegte er nog was kwam ik een boek tegen, 
geschreven door ene Dr. Andrija Puharich over Uri Geller. 
Die was nogal juichend over de vermogens van Geller, 
maar verder stonden er zaken in dat boek die mijn haren 
overend deden staan (ufo’s en zo). Ik heb echter ook 
het nodige gelezen over de proeven die Targ en Puthoff 
deden met Geller en de resultaten daarvan leken mij toch 
niet zo gek. Toch wordt Geller met name door ‘Amazing’ 
James Randi gezien als een pure bedrieger. Maar de 
‘bewijzen’ van Randi vind ik ronduit zwak. Ikzelf heb ge-
probeerd lepels en sleutels te buigen (met mijn handen), 
maar dat lukte alleen met lepels van heel slechte kwali-
teit. Het mag dan wel zijn dat Geller een redelijk goede 
illusionist is (geeft-ie zelf ook toe) maar als ik hem op een 
filmpje gewoon zie kijken naar een lepel die uit zichzelf 
doorbuigt, vind ik het moeilijk dat doorgestoken kaart te 
vinden. Wat is uw opinie in dezen?

Antwoord op vraag 2
—Hier is het antwoord simpel. Alles wat een goochelaar 
kan doen onder dezelfde condities moeten we niet aan-

nemen als relevant voor de wetenschappelijke studie van 
paranormale verschijnselen. Let op. Ik zeg niet dat het 
dus bedrog is. Alleen dat je er als wetenschapper verder 
verre van moet houden. Randi is uitgedaagd door de pa-
rapsychologische gemeenschap om zogenaamde gedach-
tefoto’s te maken onder dezelfde condities waaronder de 
beroemde Ted Serios werkte. Hij weigerde. Aannemende 
dat geen enkele illusionist deze uitdaging aanneemt is de 
implicatie dat de gedachtefoto’s interessant potentieel 
paranormaal materiaal vormen.
Een ander voorbeeld dat ooit op de dag van de parapsy-
chologie werd gedemonstreerd, is de zogenaamde ballen-
test van Prof. Ertel. Bij deze test moet je een pingpongbal-
letje uit een geschudde zak met 50 ballen, met op de bal-
len een getal tussen de 1-5, trekken en voorspellen welk 
nummer er op het getrokken pingpongballetje zal staan. 
Er was een jongetje van 11 jaar dat claimde dit te kunnen. 
Na drie minuten testen met verbazingwekkende resulta-
ten zei de aanwezige Nederlandse illusionist Rob Molien 
(die overigens met Geller heeft gewerkt en nog nooit iets 
paranormaals zag), ‘laat mij het eens proberen’ en deed 
het ook even verbazingwekkend goed.
Hiermee is niet aangetoond dat de ballentest niet in staat 
zou zijn paranormale fenomenen te meten maar dat je 
nooit zeker van enige conclusie kan zijn en dus deze test 
als onderzoeker moet mijden, tenzij je de condities zo 
verandert dat Rob Molien de test niet kan ‘faken’. Volgens 
Ertel heeft hij dat soort condities uitgeprobeerd. Helaas 
kun je bijna dagelijks op de beeldbuis zien dat er heel 
veel onmogelijke wonderen plaatsvinden. Aan te raden 
is bijvoorbeeld het programma ‘Mind-f*ck’ waarin ook 
expliciet gebruik wordt gemaakt van onderzoek naar men-
selijke illusies. n
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Nu heeft Carroll samen met de kosmo-
loog Alan Guth van het Massachusetts 
Institute of Technology aangetoond hoe 
tijd zelf op organische wijze kan ontstaan 
uit eenvoudigere principes en vervolgens 
in aangrenzende universa in tegenge-
stelde richtingen kan gaan lopen. Guth 
en Carroll’s werk komt voort uit een 
probleem waaraan natuurkundigen en 
filosofen zich ergeren: waarom loopt 
tijd maar in één richting? Het is waar 
dat we ons alleen het verleden kunnen 
herinneren, maar het kan de wetten 
van de fysica weinig schelen in welke 
richting de tijd loopt: ieder natuur-
kundig proces dat achteruit loopt 
is nog altijd verklaarbaar volgens 
deze wetten…

Vanaf de oerknal zou de tijd 
zowel voor- als achterwaarts 

kunnen lopen. In het multiversum 
zouden pocketuniversa geboren 

kunnen worden met botsende rich-
tingen van tijd – de zich ontwikke-
lende toekomst van de een kan samen-
vallen met de teruglopende geschie-
denis van de ander. Dit vreemde idee 
werd al eerder geopperd, vaak met 
zeer specifieke kanttekeningen. In 2004 
toonde Sean Carroll, nu werkzaam voor 
het California Institute of Technology 
in Pasadena, Verenigde Staten, aan dat 
het zou kunnen bestaan, maar alleen 
onder invloed van complexe en onwaar-
schijnlijke fysica.

Tijd loopt symmetrisch
—over de botsende richtingen van tijd

Vertaling van: ‘Time might flow backwards as well as for-
wards from the big bang’, New Scientist, januari 2016, 
door: Joshua Sokol, Ned. bewerking: Mike Ridderhof
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Volgens Carroll is het op fundamenteel niveau niet 
te onderbouwen dat oorzaak aan gevolg vooraf moet 
gaan. Bij gebrek aan andere wetten die de richting van 
tijd bepalen, kwamen natuurkundigen uit op entropie 
– eigenlijk niets anders dan een mate van wanorde. 
Wanneer entropie toeneemt, tikt de tijd voorwaarts. Zo 
kun je bijvoorbeeld melk door de koffie roeren, maar 
je kunt het vervolgens niet weer uít de koffie roeren. 
Daarom heb je altijd eerst apart zwarte koffie en melk.
We kunnen niet spreken met wezens in een kosmos 
met een omgekeerd verloop van tijd; zij zitten immers 
in ons verleden en wij zitten in hun verleden.

Entropie
Wanneer we uitzoomen naar het gehele universum, 
dan definiëren we de toekomst op dezelfde wijze: 
namelijk de tijdrichting waarin entropie toeneemt. 
Door de beweging van verafgelegen melkwegstelsels 
te bestuderen kunnen we voorspellen hoe de kosmos 
zich verder zal ontwikkelen. Evenzo kunnen we de tijd 
terugdraaien in de richting van de oerknal, toen het 
universum veel minder entropie moet hebben gehad.
Proberen we vervolgens de tijd nog verder terug te 
draaien, dan stuiten we op een kosmologisch raadsel. 
Als de oerknal inderdaad het begin van de tijd is ge-
weest, dan kunnen we niet verder. De vraag is echter 
waarom het zo’n lage entropie had. En als het niet het 
begin van de tijd is geweest, zoals Guth vermoedt, dan 
zouden we nog steeds willen weten hoe een eeuwig 
universum zo een lage staat van entropie kan hebben 
bereikt, dat het mogelijk werd voor de richting van tijd, 
ofwel de tijdpijl, zich te vormen. 
In een nog niet gepubliceerd model verkennen Guth en 
Carroll het laatstgenoemde idee. Ze gooien een vaste 
hoeveelheid deeltjes in een oneindig universum. Ieder 
deeltje gaat voort met een eigen, willekeurig toegeken-
de snelheid. Na een tijdje blijken tijdpijlen spontaan 
te ontstaan. 
Deze willekeurige beginsituatie betekent dat de 
helft van de deeltjes zich in principe naar buiten toe 
verspreiden, terwijl de andere helft zich samentrekt 
richting het centrum, waardoor entropie vermindert. 
Vervolgens gaan ook zij door het centrum naar bui-
ten toe. Uiteindelijk strekt de hele wolk zich uit en 
tegelijkertijd neemt entropie toe. Opvallend genoeg 
vindt deze toename ook plaats wanneer je de tijd te-
rugdraait door de beginsnelheid van ieder deeltje om 
te draaien: uiteindelijk zullen alle deeltjes zich naar 
buiten toe verplaatsen. Als entropie in iedere richting 
toeneemt, wie kan dan zeggen welke kant de tijdpijl 
opwijst?

‘We noemen het een tweekoppige tijdpijl,’ zegt Guth. 
‘Omdat de wetten van de fysica constant zijn, zien we 
precies hetzelfde verschijnsel in de andere richting.’
Het model laat zien dat in een oneindige, eeuwige 
ruimte een tijdpijl spontaan ontstaat. Omdat dit het 
mogelijk maakt dat entropie eindeloos toeneemt, kan 
het nulpunt dát moment zijn geweest waarop entro-
pie simpelweg het laagst was. Dit kan ook verklaren 
waarom de oerknal, het vroegste moment dat we kun-
nen waarnemen, zo weinig entropie heeft. Maar het 
voelt ook een beetje als bedrog: als entropie oneindig 
kan zijn, dan kan, in vergelijking, alles een relatief lage 
entropie hebben.
‘Het punt dat Alan en ik proberen te maken is dat het 
in die omstandigheden heel gewoon is dat je bijna 
overal in het universum een merkbare tijdspijl krijgt’, 
zegt Carroll, hoewel hij toegeeft dat het model nog niet 
klaar is. ‘Vervolgens moet je het natuurlijk realistisch 
maken; het eruit laten zien als ons universum. Dat 
blijkt het moeilijke te zijn.’

Parallelle universa
Als het model overeenkomt met de realiteit, dan gaan 
de gevolgen verder dan alleen ons eigen waarneem-
bare universum. ‘Dit is bedoeld om het hele bestaan, 
ofwel het multiversum, te beschrijven’, zegt Guth. In 
zijn opinie kan de tijdpijl zijn ontstaan in een ouder- of 
grootouderuniversum van het onze.
Volgens de theorie van de kosmische inflatie – een 
hypothese, ontwikkeld door Guth, over de snelle 
uitzetting van het heelal kort na de oerknal – is onze 
kosmos er slechts één van velen. Nieuwe pocketuni-
versa, naast de onze maar onbereikbaar, verschijnen 
constant vanuit het vacuüm.
Dat zou betekenen dat de oerknal staat voor het mo-
ment dat ons universum ontstond vanuit het multiver-
sum, nadat de tijdpijl al was bepaald.
Parallelle universa, ontstaan rond dezelfde tijd als het 
onze, zouden zijn ontstaan met eenzelfde entropie als 
het onze. Als we zouden kunnen communiceren met 
wezens dáár, dan zouden we het eens zijn over de 
richting van verleden en toekomst. 
In universa die zijn ontstaan voordat onze tijdpijl was 
bepaald, loopt vanuit ons perspectief de tijd ech-
ter achteruit (zie de figuur op de volgende pagina). 
Niemand zou het echter merken. Kleine, willekeurige 
verschillen tussen deze achterwaartse universa en het 
onze kunnen leiden tot enorme verschillen in lotsbe-
stemming. Levende wezens aldaar zouden een tijdpijl 
zien, maar ‘volgens hen zouden wij ons in het verleden 
bevinden en zouden we de verkeerde pijl van tijdrich-
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ting hebben’, zegt Carroll. Het wordt echter moeilijk 
die discussie te hebben. ‘We kunnen niet met hen 
communiceren; ze bevinden zich in óns verleden. En 
zij kunnen niet met ons communiceren, omdat wij ons 
in hún verleden bevinden,’ zegt hij.
Het nieuwe model heeft zijn vraagtekens. De beginsi-
tuatie, wanneer aan alle deeltjes willekeurige snelhe-
den zijn gegeven, is onduidelijk daar de uiteenlopende 
tijdpijlen nog niet helder gedefinieerd zijn; op sommi-
ge plaatsen neemt entropie toe, terwijl die op andere 
plaatsen juist afneemt. 
Deze periode tussen de twee opkomende tijdpijlen 
begrijpen is moeilijk. ‘Dat nevelig gebied in het mid-
den kan uitgroeien tot een echt monster,’ zegt Andreas 
Albrecht van de University of California in Davis. 
Guth erkent deze tekortkoming. Samen met de moei-
lijkheid van elementen als zwaartekracht, is het een 
reden dat hun werk nog niet is gepubliceerd, zegt hij.
‘De richting van tijd zoals we die ervaren zou kunnen 
zijn bepaald in een ouder- of grootouderuniversum.’
‘Wat we beter zouden willen begrijpen is hoe we dit 
middengebied moeten beschrijven. De hele fysica is 
echter beschreven binnen een systeem waarin de tijd-
pijl goed is bepaald. Het is dan ook een flinke stap om 
uit te vogelen hoe de fysica zich zou gedragen.’
Albrecht is ook niet overtuigd over hoe het model 
omgaat met een oneindig universum, waarin entropie 
eeuwig kan toenemen. Dit belangrijke element ver-
klaart waarom de oerknal ‘lage’ entropie had vergele-
ken met nu, maar het is controversieel.
‘Ze hebben een wereld gecreëerd waar ze bepaalde 
ideeën heel eenvoudig in kunnen voegen,’ zegt 
Albrecht. Hij gelooft dat hun gebruik van oneindige 
universa helpt om grote aannames in het model te 
verbergen.
Maar Albrecht vind de mogelijkheid van twee tijdpijlen 
interessant, waarin het multiversum’s verre verleden 
tegelijkertijd haar verre toekomst is. ‘De tweepuntig-
heid is iets dat ik volledig omarm,’ zegt hij.

Waarom we de toekomst vergeten
Vergeet niet je verleden en toekomst in de juiste volg-
orde te houden. Hoewel het de wetten van de fysica 
niet uitmaakt of je terug in de tijd leeft, ligt dat mis-
schien anders voor natuurlijke selectie.

Heinrich Päs van de Technische Universiteit van 
Dortmund, Duitsland, en zijn team maakten een model 
van de levens van ‘poppetjes’ die binnen een twee-
dimensionaal raster vallende rotsen moesten zien te 
ontwijken. ‘We hebben zoiets als seks en geweld. De 
rotsen doden de individuen en de individuen kunnen 
zich voortplanten,’ zegt Päs.
Iedere rots stuitert tegen de randen van het raster, 
zoals een bal op een biljarttafel. Om de simulatie een 
tijdpijl te geven, breken de rotsen doormidden wan-
neer ze een rand raken, wat de entropie doet toene-
men, een mate van het voortschrijden van tijd. Als een 
poppetje geraakt gaat worden door een rots, hebben 
ze een kans opzij te stappen, maar ze kunnen slechts 
één rots per keer ontwijken. Als er twee rotsen aan-
komen, zullen ze zeker worden geraakt. Hun ‘gezond-
heid’ gaat daarmee achteruit met een hoeveelheid 
afhankelijk van de grootte van de rots. 

Blijf veilig, kijk vooruit
Het team van Päs heeft de simulatie uitgevoerd met 
poppetjes die ófwel met de tijd mee, ófwel tegen 
de tijd in keken. De hoeveelheid poppetjes groeide 
sneller wanneer ze met de tijd mee keken (Journal of 
Modern Physics, in druk). De reden is dat wanneer de 
tijd vooruit loopt, de poppetjes slechts het breken van 
één rots hoeven te voorspellen om veilig te blijven. 
Wanneer de tijd achteruit loopt, moeten ze voorspellen 
hoeveel kleine rotsen samenkomen tot één.
Dat is niet erg verrassend, zegt James Hartle van de 
Universiteit van California in Santa Barbara. Het is 
aangetoond dat voor het vastleggen van herinnerin-
gen een algemene toename van entropie nodig is. 
Daartegenover staat dat systemen met een gelijkblij-
vende entropie, zoals een frictieloze slingerende pen-
dule, niet geschikt zijn voor opslag van herinneringen. 
Daarom kunnen herinneringen alleen uit het verleden 
komen, zegt Hartle. 
Toch denkt Päs dat het potentiële evolutionaire voor-
deel van het mentaal bijhouden van de toename van 
entropie kan helpen de manier waarop we geschiede-
nis en toekomst zien vorm te geven. ‘Het lijkt een gek 
idee een evolutiescenario te gebruiken om een basale 
eigenschap van tijd zelf te verklaren,’ zegt hij. ‘Het 
gaat er vooral om dat je het ook echt kunt doen.’ n
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Bij het begrip ‘spiritualiteit’ kunnen we in de eerste 
plaats denken aan de soms ingrijpende ervaringen 
waaraan mensen in levensbeschouwelijk opzicht 
zingevende betekenis toedichten. In wijsheidstra-
dities zien we een grote diversiteit aan gepolijste 
cultuur- en tijdgebonden antwoorden op de exis-
tentiële levensvragen welke door dat type ervaring 
kunnen worden opgeroepen. Uit wetenschappelijk 
onderzoek is gebleken dat deze ervaringen massaal 
voorkomen in onze samenleving en dat ze kunnen 
bijdragen aan een geestelijk gezond leven. Die be-
vindingen maken het belangrijk dat de specifieke 
verbanden tussen spiritualiteit en geestelijke ge-
zondheid aan de orde worden gesteld in een weten-
schappelijke context. 
De Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie 
beoogt aan dat onderzoek een bijdrage te leveren 
door jaarlijks een symposium te organiseren onder 
de titel: ‘Spirituality in Mental Health’. Algemene 
doelstelling van de vereniging is: studie van de rol 
van bewustzijn, zingeving en religie in de geestelij-
ke gezondheidszorg, in diagnostiek en in therapie.

In jaargang 2016 van het symposium ‘Spirituality 
in mental health’ zullen er presentaties zijn van de 
volgende sprekers:

• Prof. dr. Jan van der Greef (Universiteit Leiden) 
spreekt over biofotonen in: Systeemdenken en 
gezondheid

• Prof. dr. Mia Leijssen (Katholieke Universiteit 
Leuven): Spiritualiteit in psychotherapie

• Dr. Hein van Dongen (filosoof, musicus): 
Animisme en inspiratie

• Arno Adelaars (publicist, Ayahuasca-deskundige):
 Ayahuasca. Het jaguar-medicijn uit de Amazone

Spirituality 
in mental health    2016

organisatie Vereniging voor 

Transpersoonlijke Psychiatrie

symposium  zaterdag 17 september

tijd

plaats

informatie

10.30 - 17.30 uur

Internationaal Theosofisch 
Centrum, Meentweg 9, Naarden

www.transpsy.nl
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