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Spontane paranormale ervaringen 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 of die je visie op de werkelijk-

heid aan het wankelen brengen… 

Wilt u een paranormale ervaring met anderen delen, dan 

vragen we u die op papier te zetten en op te sturen, of 

digitaal te melden op www.parapsy.nl 

Een selectie hieruit plaatsen we, na overleg met de 

schrijvers, in deze rubriek.

Spontane gevallen

Toneelscène voorzien…

We staan te wachten voor de ingang van de theaterzaal 
in Purmerend waar direct een try-out zal plaatsvinden. 
Mijn nieuwe vriendin Hellen is wat gespannen, ze gaat 
direct voor het eerst mijn dochter zien die het stuk pro-
duceert. En daar komen ook nog Jan en Willy aan. Een 
wat stijve begroeting en er valt een beetje een stilte. 
Maar Jan die vroeger bij het toneel heeft gewerkt, vult 
dat makkelijk op en begint te vertellen dat het wel vaker 
voorkomt dat de zaal wat later opengaat. Meestal ge-
beurt dat volgens hem omdat de acteurs al ergens in het 
decor moeten plaatsnemen. En dan geeft hij een voor-
beeld van heel lang geleden toen hij nog actief bij de 
decorbouw was betrokken. Het decor in het betreffende 
stuk bestond uit graven waarin de acteurs dus voordat 
de voorstelling begon al plaats moesten nemen. Maar je 
kon niet zien dat de acteur daar lag als je binnenkwam 
als publiek. Uitgebreid vertelt Jan dat er enkele centi-
meters bladeren over de graven waren gedeponeerd. 
Bladeren die eerst echt waren maar allengs gingen rotten 
en dus vervangen werden door papieren bladeren. Dan 

gaat de zaaldeur open en mijn dochter Jet meldt zich. Er 
wordt gegroet en voorgesteld en we vergeten het verhaal 
van Jan. 
Er hangt geen doek en het decor bestaat uit een grote 
boom. Op de grond liggen duizenden blaadjes. Geen 
boomblaadjes maar gewoon blocnoteblaadjes. Ja natuur-
lijk, zoals ik het hier opschrijf begint de lezer de clou al 
te vermoeden, maar wij hadden echt niets in de gaten. 
Het stuk begint met wat audiofragmenten en dan gebeurt 
het: de blaadjes bewegen een beetje, een hand, een 
arm, en uiteindelijk de hele actrice komt vanonder de 
blaadjes tevoorschijn. 
Na de voorstelling vraag ik aan Jan of hij er al over ge-
lezen had maar hij wist er niets van en was zelf pas de 
relatie tussen zijn verhaal bij de zaaldeur en de werke-
lijke gebeurtenissen aan het begin van het stuk gaan 
realiseren toen hij de arm vanonder de blaadjes zag op-
rijzen. Ik vroeg hem of er andere redenen waren om juist 
dat verhaal te vertellen. Nee, nog sterker, eigenlijk had 
hij een veel recenter voorbeeld van acteurs die al voor de 
voorstelling in het decor plaatsnamen. Toeval?

Naam en adres bij de redactie bekend
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Ongeveer een jaar na de dood van mijn vader reed ik op 
een zonnige zaterdagmiddag samen met mijn man op 
de fiets van N. naar B.. We waren ongeveer op de helft 
van de rit toen mijn man plotseling een klapband kreeg. 
We konden niet meer verder fietsen. We besloten terug 
te keren, een wandeling van naar schatting een uur. Dat 
was nog niet zo gemakkelijk aangezien mijn man door 
heupproblemen niet zo goed kon lopen.
We liepen wat lacherig, grapjes makend over deze situ-
atie richting N.. Een busje, waar onze fietsen in zouden 
kunnen (en wij ook), dat zou een prachtige oplossing 
kunnen zijn en ik riep in een vrolijke bui mijn vader aan: 
“Pa, als je nou toch in de hemel bent, kun je dan niet 
zo’n leuk busje deze kant op sturen om ons naar huis 
te brengen? Toe Pa, laat nou eens zien dat je onze be-
schermengel bent!”
Na enige tijd zagen wij een donkerblauw Volkswagen-
busje aan komen rijden, maar dat busje reed richting B.. 
Ik stootte mijn man aan en zei: “Kijk, dat bedoel ik nou, 
het ideale busje, maar hij rijdt de verkeerde kant op!” 
Opnieuw riepen we naar boven: “Papa, stuur dat busje 
nou eens even terug, toe pa, help ons nou eens even!”
Nauwelijks hadden we dat gezegd of het blauwe busje 
keerde op de weg, kwam naast ons rijden, stopte en de 
bestuurder bood aan ons naar N. te brengen.
Ik zei nog: “Maar meneer, ik heb u net de andere kant 
op zien rijden, dat is toch ook wat, u moet dan toch een 
hele omweg maken?”
“Mevrouw,” zei de bestuurder, “we zijn op de wereld om 
elkaar te helpen, ik breng jullie graag naar huis.”
En zo werden de fietsen in het busje geladen, wij stapten 
in en er ontstond een gesprek. De man kwam uit Drenthe 
en was met zijn zoontje van een jaar of tien op weg naar 
B.. Op mijn antwoord dat hij dan wel een eind uit de 
buurt was, vertelde hij dat hij een aantal jaren geleden 
naar Drenthe was verhuisd maar dat hij voordien in N. 
had gewoond. Ik kende de man niet. Hij kende mij ook 
niet. Toen kwam het gesprek op ‘oude bekenden’ uit N. 
en opeens vertelde hij me dat hij jarenlang zijn moeder 
naar een oude kapper had gebracht die nog wel eens 
klanten bij hem thuis hielp.
Uit de omschrijving meende ik mijn vader te herkennen.
Toen ik hem naar de naam van die kapper vroeg, noem-
de hij de naam van mijn vader.

Ineke van Essen

Busje

Boven op de boekenkast (hoog) staat een groene glazen 
fles met water gevuld tot bovenaan. De inhoud is een 
liter. Ik gebruikte die fles niet, het water zat er alleen 
maar in omdat ik dat mooier vond staan. Ik kreeg die fles 
wat jaren geleden van mijn moeder, niet omdat het iets 
bijzonders was, maar ik vond hem mooi.
In die tijd (herfst 1989) was ik door een foutieve verrich-
ting van een fysiotherapeut niet in staat om te lopen of 
te liggen, door heel veel vochtophoping in benen en een 
deel van mijn onderlijf. In elkaar zitten was toen mijn 
houding. Ik kon dus niet in bed liggen.
’s Nachts zat ik in een vrij lage leunstoel vlak voor de 
boekenkast, met boven mij die bewuste fles. Ik zat dus 
noodgedwongen met mijn voeten op een voetenbankje 
en een radiootje op schoot een beetje te dommelen, 
toen ik plotseling die fles in mijn gebogen linkerarm 
geschoven kreeg. Het gebeurde zo bijzonder liefdevol en 
voorzichtig, dat ik niet schrok, en het ook niet vreemd 
vond. Ik dacht alleen ‘iemand wil mij troosten’. Ik was 

De vaas
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Een paar weken geleden is mijn moeder plotseling over-
leden. Zij was negentig jaar en als je al zo oud bent, is 
de dood nabij. We hebben samen vaak over de dood 
gepraat en over een mogelijk voortbestaan na de dood. 
Zij beloofde mij dat als zij daar de kans toe kreeg, zij mij 
een teken van ‘leven’ zou geven.
Zij moet – voor zover wij hebben kunnen nagaan – on-
geveer twee uur na mijn vertrek op die bewuste zondag 
zijn overleden, zo rond half negen ’s avonds. Toen ik 
diezelfde avond in bed lag te lezen, hoorde ik mijn naam 
roepen, althans, dat meende ik te horen. Ik keek op van 
mijn boek, maar ik hoorde niets meer en las weer verder. 
De volgende morgen vonden wij haar, dood, op de vloer 

Vlinders…

van haar kamer. Zij heeft daar de hele avond en nacht 
zo gelegen. Op het moment van de begrafenis toen wij 
zagen, dat de kist naar het graf werd gereden en wij op 
enige afstand stonden te wachten, stootte mijn man mij 
aan en wees mij op een witte vlinder, die rondom het ge-
opende graf cirkelde. Een tweede vlinder kwam erbij en 
samen vlogen ze weg.
De volgende dag stonden mijn man en ik door het raam 
van de voorkamer naar buiten te kijken, toen we in onze 
voortuin, boven de struik die het dichtst bij het raam 
staat, een witte vlinder zagen vliegen. Een tweede vlin-
der kwam eromheen cirkelen en samen vlogen ze weg.
Enige tijd later, toen wij de voordeur uitgingen om naar 
het graf te gaan, cirkelde er een witte vlinder voor de 
voordeur.
Een maand later, ging ik weer naar haar graf en daarna 
besloten we naar haar appartement te gaan; er moesten 
nog wat dingen worden opgeruimd. Toen wij haar kamer 
inkwamen, zag ik op het puntje van de rugleuning van 
de tuinstoel die op het balkon het dichtst bij het kamer-
raam stond, een vlinder zitten die naar binnen keek. We 
liepen er naar toe; de vlinder bleef een hele tijd rustig op 
die stoel zitten. Een tweede vlinder kwam erbij en samen 
vlogen ze weg.
De volgende dag ging ik met mijn zoon en schoondoch-
ter weer naar het appartement van mijn moeder. Mijn 
zoon wilde graag wat foto’s maken van de kamer van 
zijn oma. Op precies hetzelfde moment waarop ik hem 
het verhaal van de vlinder vertelde van die vorige dag, 
fladderde er een vlinder voor het raam. Toen ik die avond 
mijn computer aanzette, verscheen op mijn beeldscherm 
een advertentie met de tekst: “Alzheimer, je vergeet de 
gewoonste dingen”. Mijn moeder had Alzheimer.

Ineke van Essen

echter niet depressief of ten einde raad. Ik zat er, dacht 
ik, heel ontspannen bij. Ik luisterde naar de tekst van 
een liedje dat op dat moment op het radiootje was toen 
het gebeurde. “White horses in the snow. You don’t 
know where they came from. You don’t know where they 
go.”
De fles bleef in mijn gebogen arm rechtstandig hangen. 
Tegen de kast stoten kon niet. Ik kon mij nauwelijks be-
wegen, bovendien woog de fles minstens een kilo. Ik blijf 
het nog steeds een wonder vinden en ben erg blij met 
deze ervaring; ik zie dit voor mij als bewijs dat er ‘iets’ 
meer is buiten ons driedimensionale denken.
Toen mijn man die nacht beneden kwam om even naar 
mij te kijken, vertelde ik hem van de fles. Deze stond 
naast mij op de grond. Dat had ik natuurlijk zelf gedaan. 
Hij zag ook wel dat ik nooit die fles zelf opgepakt zou 
kunnen hebben (de kast is 190 cm hoog) en ik kon niet 
rechtop. Hij keek er niet gek van op, want hij had zelf ook 
een keer ‘iets’ meegemaakt op de boerderij in Friesland, 
bij het uitbreken van de oorlog in 1940. Hij (17 jaar) zat 
daar met de hele familie. Zijn vader zat in de politiek in 
Den Haag en wist niet wat hij moest doen: heengaan of 
blijven waar hij nu was. Ze praatten erover. Toen ineens 
vlogen alle deuren en ramen open! Iedereen ging naar 
buiten. Er was niets te horen of te zien. Het was rustig 
stil weer. Mijn schoonvader trok toen de voor hem juiste 
conclusie. Mijn man en ik hielden ons met dit soort ver-
schijnselen niet bewust bezig. Het overkomt je gewoon.

Naam en adres bij de redactie bekend
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2010: een goed jaar 
voor de parapsychologie

Eva Lobach

Hoewel 2010 nog niet voorbij is, was het 

tot nu toe een goed jaar voor de parapsy-

chologie. Diverse onderzoekers slaagden 

erin om de resultaten van parapsycholo-

gisch onderzoek onder de aandacht te 

brengen van zogenaamde mainstream 

collega’s: onderzoekers die zich met ‘nor-

male’ onderwerpen bezighouden.

In juli dit jaar verscheen in het meest gezaghebbende 
psychologische tijdschrift, Psychological Bulletin, een 
overzichtsartikel van parapsychologisch onderzoekers 
Lance Storm, Patrizio Tressoldi en Lorenzo di Risio. Zij 
vergeleken drie verschillende methoden om psi op te 
roepen: a) de zogenaamde Ganzfeld-techniek waarin 
mensen volgens een welomschreven procedure in een 
ontspannen toestand worden gebracht waarbij zij geen 
of zeer weinig invloeden van buiten ervaren; b) andere 

bewustzijnstoestanden met verminderde invloeden van 
buiten (zoals hypnose, ontspanning, meditatie); en c) 
geen speciale omstandigheden. In alle drie de situaties 
moesten mensen na enige tijd een keuze maken uit een 
aantal plaatjes of filmpjes, waarvan één buiten hun nor-
male medeweten om het target was. Uit de meta-analyse 
bleek dat de Ganzfeld-procedure onverminderd de beste 
resultaten opleverde, met name als op voorhand proef-
personen waren geselecteerd die al goed presteerden 



op psi-taken. ‘Onverminderd’, want in het verleden is al 
vaker geprobeerd de tijdrovende procedure in te korten 
of aan te passen zodat het onderzoek een minder grote 
belasting zou zijn voor de proefleider en de proefper-
soon. Hoewel aan de publicatie in Psychological Bulletin 
wel de nodige discussie voorafging en de redacteur pas 
na herhaald aandringen overstag ging, is dit toch een 
groot succes te noemen voor de parapsychologen.

Een tweede belangrijke publicatie is van Dean Radin, een 
onderzoeker die al zo’n veertig jaar onderzoek doet in de 
parapsychologie en al diverse boeken op zijn naam heeft 
staan, waaronder The Conscious Universe en Entangled 
Minds. Hij heeft nu een hoofdstuk gekregen (over tele-
pathie en presentiment) in het boek New Horizons in the 
Neuroscience of Consciousness. Het boek is een afle-
vering in een serie boeken over nieuwe ontwikkelingen 
in bewustzijnsonderzoek. Opmerkelijk is volgens Dean 
Radin dat de redacteuren van het boek het dit keer niet 
nodig vonden om een sceptisch hoofdstuk op te nemen 
als tegenwicht voor het hoofdstuk over psi, en ook von-
den zij het niet nodig om zich in het voorwoord voor 
dit psi-hoofdstuk te verontschuldigen. Dit lijkt toch een 
aanwijzing dat men parapsychologisch onderzoek vaker 
serieus neemt en op zijn merites beoordeelt.

Een derde belangrijke publicatie is van Daryl Bem, een 
onderzoeker die in de sociale psychologie zijn sporen 
verdiend heeft, en die al zo’n dertig jaar ook actief on-
derzoek doet in de parapsychologie. Nog dit jaar zal een 
artikel van zijn hand verschijnen in het eveneens zeer 
belangrijke Journal of Personality and Social Psychology. 
Bem rapporteert daarin de resultaten van een negental 
studies, allemaal varianten van normale psychologi-
sche experimenten, waarin alleen de tijdsvolgorde is 
omgedraaid. Een voorbeeld daarvan is een experiment 
gebaseerd op het zogenaamde mere exposure effect. In 
een gewone psychologische versie van het experiment 
krijgen deelnemers subliminaal, dat wil zeggen, nét 
onder de bewuste waarnemingsgrens, een aantal keren 
een zeer onaangenaam plaatje (bijvoorbeeld van een 
bloederig verkeersongeluk) op het computerscherm ge-
flitst. Daarna krijgen ze twee plaatjes te zien, waarvan 
ééntje al eerder subliminaal was aangeboden (het bloe-
derig verkeersongeluk), en kiezen ze het plaatje van hun 
voorkeur. Het blijkt dat mensen dan vaker het plaatje 
kiezen dat zij al eerder subliminaal gezien hebben. Dit is 
het ‘mere exposure-effect’; alleen al blootgesteld worden 

aan een plaatje verandert je gevoelsmatige voorkeur 
voor dat plaatje.
De retroactive psi-variant van dit experiment draait de 
volgorde om: eerst kiest de deelnemer welk plaatje 
de voorkeur heeft, en pas daarna wordt één van de 
twee plaatjes een paar keer subliminaal op het scherm 
geflitst. Als psi met terugwerkende kracht vanuit de 
toekomst ons gedrag beïnvloedt, dan zouden we al bij 
voorbaat een voorkeur hebben voor die plaatjes die later 
subliminaal zullen worden aangeboden. Dat was inder-
daad wat Bem vond. Behalve dit retroactive mere expo-
sure-experiment draaide hij in nog drie andere bekende 
psychologische onderzoeksopzetten de tijdsvolgorde 
om, en voerde elk van deze experimenten tenminste 
twee keer uit. 

Het is strategisch een briljante zet om onderzoeksopzet-
ten waar psychologen vertrouwd mee zijn zodanig aan 
te passen dat je er aspecten van psi mee kunt onderzoe-
ken. Doordat er al een zekere vertrouwdheid is met de 
onderzoeksopzet, wordt het moeilijker voor psychologen 
om er direct afstand van te nemen; het is immers wat ze 
zelf ook de hele dag doen, met slechts een klein, maar 
natuurlijk wel belangrijk verschil. Niettemin bleef een 
kritische reactie niet uit. Het artikel was nog in press 
terwijl al een tegenartikel werd geschreven. Opmerkelijk 
was dat het kritische artikel de bijl zette aan de stam van 
de boom van het overgrote deel van psychologisch on-
derzoek. Het artikel van Bem werd aangegrepen als voor-
beeld van hoe je met doorsnee psychologisch onderzoek 
eigenlijk ‘van alles’ kunt aantonen, zelfs zoiets als psi. 
Los van de inhoud van het artikel, dat zeker gedegen in 
elkaar lijkt te zitten, blijkt de discussie hiermee een ge-
heel andere dynamiek te krijgen. Gewone psychologisch 
onderzoekers worden in het kritische artikel in dezelfde 
(dubieuze) hoek gezet als psi-onderzoekers. Daarmee 
worden psi-onderzoekers net zo serieus (of in dit geval 
juist niet zo serieus) genomen als de wetenschappers 
die traditioneel behoorlijk sceptisch staan tegenover psi-
onderzoek. 

Gandhi sprak bij de vreedzame onafhankelijkheidsstrijd 
van India ooit de historische woorden: “Eerst laten ze je 
links liggen, dan maken ze je belachelijk, dan bestrijden 
ze je, en dan win je.” Voor de parapsychologie lijkt nu de 
fase van het belachelijk maken over te gaan in de fase 
van bestreden worden. In dat licht ziet de toekomst van 
de parapsychologie er rooskleurig uit. n
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Interview met 
Daryl Bem

Dick Bierman

Wat zijn de meest positieve en wat zijn 

de meest negatieve reacties op je artikel? 

[Het artikel werd besproken op p.5.]

Niet echt onverwacht kwamen de meest 

positieve reacties uit de hoek van andere 

onderzoekers naar paranormale verschijn-

selen. Russell Targ, Dean Radin en Stephan 

Schwartz waren het meest ‘vleiend’.

Vervolgens kwamen er gunstige reacties 

van collega psychologen die weliswaar 

sceptisch bleven maar toch bereid waren 

om de experimenten serieus te nemen. 

Vooral omdat ze mijn bijdragen aan de 

mainstream sociale psychologie kennen…

…Verschillende collega’s hebben een van hun wekelijkse 
seminars gewijd aan de bespreking van het artikel. 
Een van de redacteuren van het tijdschrift Journal of 
Personality and Social Psychology [DJB: JPSP, het tijd-
schrift waarin het artikel zal verschijnen] vroeg me in dat 
verband of hij alle correspondentie met de redacteur 
die mijn artikel begeleidde en alle reviews ook mocht 
gebruiken. Ik moet daar aan toevoegen dat alle vier de 
reviewers voor publicatie stemden hoewel ze zelf niet 
overtuigd waren. Mijn naam werd in het beoordelings-

proces verborgen gehouden maar ik denk dat twee van 
de vier het wel konden raden.
Een reactie waar ik erg blij mee was kwam van een expe-
rimentele psycholoog die vroeger in het openbaar had 
verklaard dat psi echt onzin was maar die nu zorgvuldig 
naar de onderzoeksmethoden en naar de statistiek had 
gekeken en geen enkel probleem had kunnen ontdek-
ken. Ik heb ook stimulerende kritiek gehad, die opbou-
wend was en waar ik wat aan heb gehad. Ondanks het 
feit dat ik het er niet altijd mee eens was. Daarbij hoort 
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zeker het artikel van je Amsterdamse collega’s die plei-
ten voor een andere vorm (Bayesiaanse) van statistiek in 
het algemeen. Dus voor de hele psychologie. Ik kan daar 
nu niet op ingaan omdat het artikel van de Universiteit 
van Amsterdam is ingezonden naar het JPSP en ik wel-
licht gevraagd wordt daar formeel naar te kijken. Of zelfs 
een commentaar te schrijven, mocht het voor publicatie 
geaccepteerd worden. Richard Wiseman heeft op zijn 
blog ook nog een methodologische kritiek geventileerd 
waardoor ik iets aan de software heb aangepast. Van alle 
reacties waren deze het meest behulpzaam.
De meest negatieve reacties komen vooral voor in de 
commentaren op de verschillende on-line samenvattin-
gen van de studies zoals in Psychology Today en Science 
News en verschillende blogs. Nagenoeg altijd gaat het 
om reacties van personen die het oorspronkelijke artikel 
niet gelezen hebben of van anderen die a priori aan-
nemen dat psi onmogelijk is. De meeste negatieve mails 
zijn van de volgende vorm: 
“…Dear dr. Bem, Ik heb op het internet iets gelezen over 
uw artikel over precognitie, en ik herinnerde me dat het 
soort onderzoek dat u doet precies werd beschreven 
door the Nobelprijswinnaar Richard Feynman in zijn le-
zing op Caltech in de 70-er jaren: ‘Cargo Cult Science’.
Voor alles: psi kan niet bestaan omdat het causaliteit 
schendt, puur en simpel. Dat principe is meer dan ge-
noeg om een gezonde volwassene te doen inzien dat 
die nonsens van onderzoek naar psi niet serieus moet 
worden genomen…”

Je artikel heeft een globale impact maar het maakt me 
een beetje zenuwachtig. Kunnen we de verwachtingen 
wel waarmaken? Denk je echt dat we het stadium hebben 
bereikt dat onafhankelijke onderzoekers deze resultaten 
(statistisch) kunnen repliceren of is er nog meer nodig 
om dat te bereiken?

Ik ben ook zenuwachtig, wat zeg ik, ik ben doodsbang! Ik 
ben er namelijk helemaal niet van overtuigd dat we het 
stadium bereikt hebben waarin onafhankelijke replicatie 
mogelijk is. En jij bent de persoon die mij het meest 
heeft beïnvloed m.b.t. de gedachte dat het misschien 
fundamenteel onmogelijk is dit te bereiken. Zoals ik je al 
een aantal keer heb verteld, hecht ik aan de hoop en het 
geloof dat bijvoorbeeld decline effects [DJB: het verdwij-
nen van een oorspronkelijk effect] eerder veroorzaakt 
worden door psychologische omstandigheden dan door 
een fundamenteel aspect van psi zelf. In feite is het de 

‘Bierman-uitdaging’ die mijn onderzoek gedurende de 
afgelopen acht jaar heeft voortgedreven. Slaag ik er wel 
in psi-effecten te vinden die onafhankelijke wetenschap-
pers kunnen repliceren? Die uitdaging heeft vormgege-
ven aan de methoden, aan de statistiek, het artikel zelf 
en het opzetten van een replicatie-pakket [DJB: software 
waar iedereen experimentjes mee kan doen]. Het is ook 
de reden waarom het artikel is gericht op sociaal psy-
chologen. En waarom de experimenten zelf gebaseerd 
zijn op het soort psychologische verschijnselen die ze al-
lemaal al kennen. Deze (onafhankelijke) sociaal psycho-
logen zijn in de beste positie om de vraag naar psycholo-
gische redenen voor het decline-effect te beantwoorden. 
Natuurlijk ben ik bereid te aanvaarden dat ik het bij het 
verkeerde eind zou kunnen hebben en daardoor iets fun-
damenteels over onze wereld te leren. Maar ik ben nog 
steeds zenuwachtig.

Wat zijn je plannen?

Het komende jaar ga ik door in mijn laboratorium, hoe-
wel ik al in 2007 met pensioen ging. Ik ga wat nieuwe 
ideeën uitproberen en probeer de experimenten die er 
nu al liggen te verfijnen. En vooral wil ik proberen de ef-
fecten te vergroten.
Wat ik daarna ga doen weet ik gewoon niet. Ik heb mijn 
carrière nooit erg ver vooruit gepland. In plaats daarvan 
ben ik vooral gedreven door onvrede met bestaande 
theorieën en mysteries en door interessante vragen die 
toevalligerwijze op mijn pad kwamen. 
Ik ging bijvoorbeeld sociale psychologie doen omdat er 
merkwaardige bevindingen waren met betrekking tot de 
verandering in publieke opinie m.b.t. raciale kwesties in 
het zuiden van de VS. Daarna, gedreven uit onvrede met 
de cognitieve dissonantietheorie, bedacht ik een eigen 
theorie over hoe mensen naar zichzelf kijken. Etc. etc.. 
Uiteindelijk raakte ik geïnteresseerd in psi omdat Chuck 
Honorton me als sociale wetenschapper, maar ook als 
goochelaar, uitnodigde naar zijn Ganzfeld-laboratorium 
te komen om te kijken of de methoden die hij hanteerde 
correct waren. 
Mijn benadering van de wetenschap zou je ‘episodisch’ 
kunnen noemen en mijn enige religie is de empirie, de 
experimentele benadering. Ik ben erg dankbaar voor het 
feit dat de academische instellingen waar ik werkte altijd 
mijn ietwat onconventionele benadering hebben getole-
reerd. n
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De evidence  voor therapeutic touch

Douwe Bosga

Doro Acquoy en Anja Klaver waren deze 

zomer een van de drie genomineerden 

voor de V&VN Zorgaward 2010 met hun 

projectplan voor het implementeren van 

therapeutic touch in het zorgplan van 

Verpleeghuis De Hoge Hop in Hoorn. 

De V&VN, de beroepsvereniging van 

verpleegkundigen en verzorgenden in 

Nederland, reikt deze zorgaward jaarlijks 

uit aan verpleegkundigen of verzorgenden 

die een initiatief ontwikkelen waarmee ze 

bijdragen aan de verbetering van de zorg 

en hun collega’s daarmee tot voorbeeld 

zijn. Uiteindelijk werd het plan van Acquoy 

en Klaver niet verkozen tot winnaar, maar 

het is al opmerkelijk dat zij het überhaupt 

zo ver schopten. Therapeutic touch is na-

melijk een methode van werken met ener-

gie, verwant aan paranormale therapie, 

die weliswaar geldt als een verpleegkun-

dige interventie maar voor velen toch om-

streden is juist vanwege die energetische 

basis…

Evidence based handelen
In de gezondheidszorg wordt begrijpelijkerwijze veel 
waarde gehecht aan evidence based handelen. Je wordt 
liever behandeld met een methode waarvan de werk-
zaamheid is aangetoond dan met een techniek waarvan 
het effect gering is of überhaupt nooit is aangetoond. Er 
bestaan ‘officiële’ criteria om te bepalen of een methode 
evidence based is, maar omdat de gezondheidszorg 
primair een maatschappelijk en niet een zuiver weten-
schappelijk terrein is, wordt het criterium ‘evidence 
based’ vaak ingezet als een politiek in plaats van als 
wetenschappelijk instrument. Met name de Vereniging 
tegen de Kwakzalverij, die zichzelf graag afficheert als 
de club die opkomt voor een betrouwbare zorg voor de 
patiënt maar eigenlijk meer een groep van medisch fun-
damentalisten is, heeft er een handje van om benade-
ringen die haar niet welgevallig zijn te bestempelen tot 
niet evidence based en dus onbetrouwbaar. De media, 
die veelal niet de moeite nemen om de juistheid van 
zo’n claim te checken, papegaaien dat dan weer na en 
zo kan het zijn dat een interventie die wel degelijk ef-
fectief is bij de niet-geïnformeerde massa, werkers in de 
gezondheidszorg incluis, ten onrechte een aureool van 
onbetrouwbaarheid heeft.
Dit gold ook voor therapeutic touch (TT). De methode 
is in de jaren ’70 van de vorige eeuw aan New York 
University ontwikkeld als een verpleegkundige interven-
tie die patiënten op een eenvoudige manier ontspanning 
kan brengen door hoogleraar verpleegkunde Delores 
Krieger op basis van de ervaringen en inzichten van de 
van oorsprong Nederlandse paranormaal therapeute 
Dora Kunz.

Energieveld
In een gezondheidszorg die gedomineerd wordt door een 
materialistische visie, is het idee dat mensen behalve 
over een lichaam en een geest ook over een energetische 
dimensie zouden beschikken uiteraard controversieel. 
Het is dan ook begrijpelijk dat bij TT gevraagd wordt om 
evidence (bewijs). Maar zoals sceptici ten aanzien van 
paranormale verschijnselen altijd om een uitzonderlijk 
niveau van bewijsvoering vragen, omdat het bij het pa-
ranormale verschijnselen ook om uitzonderlijke claims 
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zou gaan, zo doen ze dat ook bij therapeutic touch. De 
redenering van sceptici is meestal iets in de trant van: 
‘Het energieveld is nog nooit aangetoond en dat is ook 
logisch omdat het niet bestaat; er is namelijk geen en-
kele aannemelijke verklaringsgrond voor binnen het we-
tenschappelijk denken. En omdat het niet bestaat, is TT 
flauwekul. Onderzoek naar TT is dus weggegooid geld.’
Het is inderdaad juist dat er tot nu toe geen wetenschap-
pelijk bewijs is voor het bestaan van een menselijk 
energieveld, zoals wel verondersteld wordt bij TT. Om op 
grond daarvan te beweren dat TT geen nut heeft, is ech-
ter te kort door de bocht. Ten eerste is het feit dat we niet 
weten hoe TT werkt, op zichzelf geen reden om het niet 
toe te passen. Van veel therapieën en middelen is niet 
precies bekend hoe ze werken en toch blijken ze effect 
te hebben. Om TT verantwoord te kunnen toepassen is 
het dus in eerste instantie van belang om te kijken of het 
werkt. En dat kan alleen door onderzoek te doen naar de 
effecten ervan.
De door medisch fundamentalisten graag verkondigde 
wijsheid dat er geen wetenschappelijk bewijs voor een 
energieveld is, blijkt bij nader inzien niet zo sterk als 
het misschien lijkt. Er is namelijk niet of nauwelijks on-
derzoek naar gedaan. In de biomedische mensvisie is 
het energetisch aspect afwezig, waardoor het ook niet 
binnen het gezichtsveld van onderzoekers en financiers 
van onderzoek ligt. Dat het niet de moeite waard gevon-
den wordt om er onderzoek naar te doen, zegt in eerste 
instantie iets over het natuurwetenschappelijk denken 
en niets over het feitelijk bestaan van het energieveld. 
De geschiedenis van de wetenschap kent vele ontdek-
kingen van voorheen onvermoede verschijnselen en 
bestaansvormen. Denk aan het bestaan van bacteriën, 
dat pas vastgesteld kon worden toen de microscoop was 
uitgevonden. Dit betekent natuurlijk niet dat bacteriën er 
voor die tijd niet waren. Het enig juiste wetenschappelijk 
standpunt is dus, dat we niet weten of het energieveld 
bestaat.

RCT
Als de medisch fundamentalisten van de Vereniging 
tegen de Kwakzalverij beweren dat therapeutic touch 
niet evidence based is, dan doen zij de waarheid willens 

en wetens geweld aan. In 2008 hebben Martine Busch, 
Maggie Eybrechts en ik alle tot medio 2007 gepubli-
ceerde studies naar de effectiviteit van TT systematisch 
onderzocht (Busch et al. 2008). Daaruit bleek dat er 
voldoende evidence is om te concluderen dat therapeu-
tic touch effectief is bij de behandeling van angst, pijn 
en onrust. Alvorens in te gaan op deze resultaten is het 
goed om even stil te staan bij wat we eigenlijk bedoelen 
met effectief en bij een aantal specifieke problemen die 
je tegenkomt als je de effectiviteit van een interventie als 
therapeutic touch onderzoekt.
De gouden standaard van het wetenschappelijk onder-
zoek in de geneeskunde is de randomized controlled trial 
of RCT. Daarin vergelijk je twee groepen patiënten met 
elkaar: een groep die de interventie krijgt en een groep 
die deze niet krijgt. Omdat een eventueel verschil in 
resultaat tussen deze twee condities toegeschreven zou 
kunnen worden aan het al dan niet behandeld worden 
en niet zozeer met de interventie als zodanig te maken 
hoeft te hebben, wordt in geneeskundig onderzoek vaak 
ook een derde groep meegenomen. Die derde groep 
krijgt dan een zogeheten placebobehandeling. Dit is een 
behandeling die op het oog identiek is aan de onder-
zochte interventie, maar die hiervan op een essentieel 
punt toch verschilt. Bij geneesmiddelenonderzoek krijgt 
de experimentele groep een geneesmiddel toegediend. 
De controlegroep krijgt dan met dezelfde frequentie een 
op het oog en ook qua smaak identiek middel om in te 
nemen. Maar in dit placebo zijn de werkzame stoffen 
uit het onderzochte middel weggelaten en bijvoorbeeld 
vervangen door suikers. Deelnemers in beide groepen 
weten niet of zij het werkzame middel of het placebo 
innemen en door de scores van de experimentele en de 
placebogroep met elkaar te vergelijken kan worden be-
paald hoe effectief het onderzochte middel is.

Pseudo-TT
Cruciaal is de blindering van de patiënt: hij mag niet 
weten of hij een placebo of het werkzame middel krijgt. 
En om te voorkomen dat de behandelend arts of ver-
pleegkundige laat merken in welke groep de patiënt zit, 
wordt ook deze meestal blind gehouden. Bij genees-
middelenonderzoek is een dergelijke dubbelblinde on-
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derzoeksopzet goed te realiseren, maar bij therapeutic 
touch is dat per definitie onmogelijk. Een enkelblinde 
opzet is echter wel goed mogelijk. De Amerikaanse on-
derzoekster Janet Quinn (1984) was de eerste die in een 
studie naar TT gebruik maakte van pseudo-TT. Zij had 
enkele verpleegkundigen geleerd om de handbewegin-
gen van TT na te bootsen zonder hen te vertellen wat de 
betekenis van die bewegingen was. En terwijl bij TT de 
beoefenaar zijn bewustzijn intentioneel verandert door 
te centeren, liet Quinn de pseudo-TT’er tijdens de behan-
deling innerlijk rekenkundige bewerkingen uitvoeren. De 
patiënten waren hierdoor blind ten aanzien van de con-
ditie waarin zij waren ingedeeld, maar de verpleegkundi-
gen waren hier zelf natuurlijk niet blind voor. Toch kun je 
ook bij TT wel een vorm van dubbele blindering bereiken, 
namelijk door de onderzoeker die de uitkomsten nader-
hand gaat verwerken en analyseren blind te houden ten 
aanzien van de groepsindeling. Dat is dan ook wat in 
veel TT-studies gedaan is.
Een andere manier om de effectiviteit van een interventie 
te onderzoeken is deze te vergelijken met een andere 
interventie waarvan de werkzaamheid al bekend is. Het 
belangrijkste effect van therapeutic touch is het bewerk-
stelligen van ontspanning. Daarom is TT wel vergeleken 
met progressieve spierontspanning (Eckes Peck 1997) of 
met verpleegkundige aandacht (Heidt 1981). Bij dit soort 
studies spreken we niet van RCT’s maar van CCT’s, con-
trolled clinical trials.

Angst
Omdat van therapeutic touch gezegd wordt dat het een 
ontspannende werking heeft en het vooral verpleegkun-
digen en verzorgenden zijn die het geven, is het ingezet 
bij een verscheidenheid aan verpleegsituaties. In de 
loop der tijd zijn er drie indicatiegebieden duidelijk ge-
worden: angst, pijn en onrust.
Angst is een veel voorkomend verpleegprobleem. 
Mensen kunnen bang zijn voor het feit dat ze opgeno-
men zijn in een ziekenhuis, het ziekzijn op zich kan 
angstig maken, maar ook het vooruitzicht een operatie of 
andere medische ingreep te moeten ondergaan kan ang-
stige gevoelens oproepen. Verpleegkundigen doen wat 
in hun vermogen ligt om deze angsten te verminderen 
om het verblijf van de patiënt te veraangenamen, maar 
ook omdat het herstelproces vertraagd kan worden door 
angsten en bange verwachtingen.
In de studies die naar het effect van TT op angst ge-
daan zijn, wordt meestal gemeten met behulp van 

Spielbergers State-Trait Anxiety Inventory (STAI), een 
vragenlijst waarop de respondent over 20 of 40 items 
aangeeft hoe angstig hij zich voelt op het moment van 
invullen. De STAI is bedoeld om afgenomen te worden 
voorafgaand aan en na afloop van een interventie en 
meet op die manier een eventuele verschuiving in de 
angstbeleving van de respondent.

Pijn
Na angst is pijn waarschijnlijk het meest gebruikte toe-
passingsgebied voor therapeutic touch. Dit hangt zonder 
twijfel samen met de ontspannende werking die men-
sen van TT ervaren. Het is bekend dat ontspanning een 
pijnverlagend effect kan hebben en dus ligt het voor de 
hand om ook van TT een pijnverminderende werking te 
verwachten.
Pijn is een bijzonder complex verschijnsel dat door ieder-
een anders ervaren wordt. Pijnbeleving is afhankelijk van 
verschillende factoren zoals spanning, angst, sociaal-cul-
turele omstandigheden en biologische verschillen. Pijn 
kan verschillende oorzaken hebben en laat zich moelijk 
meten. Net als bij angst wordt in onderzoek meestal 
gewerkt met vragenlijsten zoals de McGill-Melzack Pain 
Questionnaire (MMPQ) of een Visual Analog Scale (VAS), 
een soort van liniaal waarop de respondent aangeeft hoe 
erg zijn pijn is.

Onrust
De derde indicatie voor therapeutic touch – onrust – 
komt voor bij allerlei groepen mensen, variërend van 
premature zuigelingen tot dementerende ouderen en 
TT is en wordt ook bij al deze groepen toegepast. Dat in 
Nederland de verpleeghuiszorg de sector is waar TT zich 
het meest een plek verworven heeft, komt vermoedelijk 
vooral ook doordat het een aanwijsbaar effect heeft op 
het onrustig gedrag van met name bewoners van psycho-
geriatrische afdelingen.
In het begin van de jaren ’70 van de 20ste eeuw ontdekte 
de Amerikaanse onderzoeker Herbert Benson (Benson 
et al. 1974) een tegenhanger van de toen al bekende 
stressreactie, de ‘relaxation response’. Net zoals het 
stimuleren van bepaalde delen van de hypothalamus 
een stressreactie kan geven, resulteert het activeren 
van andere gebieden in de hersenen in een ontspan-
ningsreactie. Benson omschreef deze toestand als een 
fysieke staat van diepe rust die de fysieke en emotionele 
reacties op stress verandert: spieren ontspannen, de 
hartslag vertraagt, de ademhaling wordt rustiger en de 
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bloeddruk wordt lager. Hij ontdekte bovendien dat de 
relaxation response via allerlei ontspanningstechnieken 
gestimuleerd kon worden. Omdat patiënten die thera-
peutic touch krijgen vaak aangeven zich rustiger en meer 
ontspannen te voelen en TT-zorgverleners ook fysieke 
tekenen van ontspanning observeren – zoals rustiger 
ademhaling, zuchten, lichte blosjes op de wangen – ligt 
het voor de hand te veronderstellen dat TT een van de 
ontspanningstechnieken zou kunnen zijn die een relaxa-
tion response oproepen.

Evidence
De centrale vraag die we hier willen beantwoorden is of 
de ontspannende werking van therapeutic touch eviden-
ce based is. Het zou te ver voeren om hier alle studies te 
gaan bespreken die er gedaan zijn naar de effecten van 
therapeutic touch en dat hebben we bovendien elders al 
gedaan (Busch et al. 2008). Hier wil ik me beperken tot 
de uitkomsten van al deze studies.
De vraag of iets evidence based is, laat zich eenvoudiger 
stellen dan beantwoorden. Wat men zich meestal niet 
realiseert, is dat er verschillende niveaus van bewijsvoe-
ring gelden. Tabel 1 laat zien dat aan sommige soorten 
onderzoek meer bewijskracht wordt toegekend dan aan 
andere.
Ultimo 2007 waren er 5 systematische reviews naar TT 
gedaan. Toch is het niet mogelijk om op basis hiervan 
een eenduidige uitspraak over het effect van TT te doen. 
Daarvoor zou gekeken moeten zijn naar het effect van TT 
bij een specifieke klacht en dat is in deze 5 systemati-
sche reviews niet of nauwelijks gedaan. Dit waren meest 
reviews van ‘alle’ studies in een bepaald tijdvak, waar-
door appels met peren vergeleken werden.
Anders zit het met niveau A2, de resultaten van de afzon-
derlijke randomized controlled trials. In totaal zijn er 17 
RCT’s naar TT gedaan. Hiervan leverden er 10 een signifi-
cant effect van TT op. Bij enkele studies is naar meerdere 
variabelen gekeken, bijvoorbeeld naar angst en pijn of 
naar onrust en fysiologische effecten. Tabel 2 laat zien 
op welke variabelen in deze 17 RCT’s een significant po-
sitief effect van TT is gevonden.
Tussen haakjes staat het aantal gevallen waarin TT 
significant meer effect sorteerde dan pseudo-TT of een 
controle-interventie. In 52% van de gevallen (13/25) is er 
sprake van een positief effect van TT op de onderzochte 
variabele en in 40% van de gevallen (10/25) scoort TT 
significant beter dan pseudo-TT of een controle-interven-
tie.

CCT
Sinds 1994 zijn er 26 CCT’s uitgevoerd, waarin het effect 
van TT is onderzocht bij in totaal 943 patiënten of par-
ticipanten. Het gaat om een grote verscheidenheid aan 
studies, zowel voor wat betreft de kwaliteit van de onder-
zoeksmethodologie als het onderwerp van studie. Er zijn 
bijvoorbeeld studies gedaan bij premature zuigelingen 
en gezonde volwassenen, maar ook bij drugsverslaaf-
den, zwangere vrouwen en dementerende ouderen.
Tabel 3 (p.12) laat zien hoeveel studies er per onder-
zoeksvariabele zijn uitgevoerd, of daarbij een controle-
groep gebruikt is en of de deelnemers blind waren voor 
de conditie waarin zij zich bevonden.
Doordat er in diverse CCT’s meer dan 1 variabele is on-
derzocht, komt het totaal uit op 42 variabelen, verdeeld 
over 26 studies. In studies waarin de deelnemers hun 
eigen controle zijn, worden meestal diverse metingen ge-
daan voor en na behandeling en worden de uitkomsten 
van de metingen in de tijd met elkaar vergeleken.

Jadad-score
Een probleem bij de beoordeling van groepen studies 
wordt gevormd door de verschillen in kwaliteit tussen 
studies. Sinds Jadad in 1996 een aantal criteria formu-

Tabel 1 – Soorten onderzoek en hun bewijskracht

Soort onderzoek bewijskracht

A1 systematische review en meta-analyse zeer groot

A2 randomized controlled trial (RCT) groot

B vergelijkend onderzoek (CCT) voldoende

C niet-vergelijkend onderzoek matig/laag

D mening van deskundigen zeer laag

Tabel 2 – RCT’s naar TT, uitgesplitst naar onderzoeksvariabele

Variabelen Aantal Resultaat positief Geen resultaat Resultaat negatief

Angst 8 5 (2) 3 0

Pijn 7 5 (5) 2 0

Onrust 3 2 (2) 1 0

Fysiologie 7 1 (1) 6 0

Totaal 25 13 (10) 12 0
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leerde waarop studies kunnen worden beoordeeld, wordt 
de kwaliteit van studies wel aangeduid met behulp van 
de Jadad-score. Deze Jadad-score kent punten toe voor 
randomisering en de manier van randomiseren van 
de onderzoeksgroepen, voor het dubbelblind zijn van 
proefpersonen en behandelaars of onderzoekers, voor 
de manier van blinderen, en voor de beschrijving van de 
uitvallers van een studie (Jadad et al. 1996).
Als je de Jadad-score bepaalt voor de 17 RCT’s naar TT, 
blijkt dat er 7 redelijk tot goed scoren (3-4 punten op de 
Jadad-schaal die maximaal 5 punten telt). Van deze 7 
geeft er 1 geen significant resultaat en is er 1 conceptueel 
zwak. De resterende 5 hebben significante effecten, die 
bovendien klinisch relevant zijn.

Wel of niet evidence based?
De bewering dat een interventie wel of niet evidence 
based is, vraagt eigenlijk altijd om nuancering. Er kun-
nen significante resultaten geboekt zijn, maar misschien 
wel in studies die methodologisch of inhoudelijk tekort-
komingen vertonen. Uiteindelijk heeft dat geleid tot de 
invoering van een schaal met verschillende niveaus van 
bewijsvoering (zie tabel 4).

Leggen we nu de studies die naar therapeutic touch 
gedaan zijn langs de methodologische meetlat van de 
Jadad-score en corrigeren we voor inhoudelijk zwakke 
onderzoeksopzetten, dan ontstaat het volgende beeld.
Zoals we hiervoor al zagen, zijn er geen systematische 
reviews met voldoende bewijskracht voor het effect van 
TT, dus is er geen bewijs op niveau 1.
Geen enkele RCT naar TT scoort maximaal op de Jadad-
schaal en de meeste hebben een beperkte omvang, 
waardoor indeling op niveau 1 ook niet gerechtvaardigd 
is. Maar voor zowel angst, pijn als onrust zijn er genoeg 
RCT’s en CCT’s van voldoende kwaliteit en omvang om 
ze te kunnen indelen op niveau 2. Per variabele is ruim 
meer dan het vereiste aantal studies voorhanden (zie 
tabel 5).
Er zijn dus genoeg RCT’s en CCT’s van voldoende kwa-
liteit en omvang om te mogen concluderen dat er vol-
doende evidence is voor therapeutic touch op niveau 
2. Per variabele is meer dan het vereiste aantal studies 
voorhanden. Alleen ten aanzien van het effect van TT op 
fysiologische maten, is de evidence mager, namelijk al-
leen de studie van Movaffaghi, maar deze is methodolo-
gisch goed opgezet en uitgevoerd en leverde bovendien 
een sterk effect op. Reden om ook hier te kiezen voor 
niveau 2, met de aantekening dat dit alleen geldt voor 
hemoglobine en hematocriet. Met name de effecten 
van TT in studies met ouderen, zowel op het gebied van 
angst en pijn als onrust (dementerenden), rechtvaardi-
gen de ontwikkeling in de Nederlandse verpleeghuiszorg 
dat steeds meer verpleeginstellingen therapeutic touch 
in hun zorgplan opnemen. n
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Tabel 3 – CCT’s per onderzoeksvariabele

 Aantal Controleconditie Blind Niet blind Eigen controle

Angst 11 9 1 8 3

Pijn 7 6 0 6 1

Onrust 8 6 1 5 5

Fysiologie 16 13 4 9 9

Totaal 42 34 6 28 18

Tabel 4 – Niveaus van bewijsvoering voor een interventie

Niveau Gebaseerd op

1 systematische review of tenminste 2 onafhankelijk van elkaar 

 uitgevoerde RCT’s van goede kwaliteit en voldoende omvang

2 1 RCT of tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde CCT’s 

 van matige kwaliteit of voldoende omvang

3 1 CCT of een niet-vergelijkend onderzoek

4 mening van deskundigen
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Tabel 5 – Niveaus van bewijsvoering voor therapeutic touch

Variabelen RCT’s Onderzoeker CCT’s onderzoeker

Angst Ouderen met pijn Lin & Taylor 1998 Preoperatief Heidt 1981, Quinn 1984, Shuzman 1994,

    Samarel et al. 1998

 Patiënten met brandwonden Turner et al. 1998 Zwangere drugsverslaafden Larden et al. 2004

 Oorlogsveteranen Gagne & Toye 1994  

Pijn Ouderen met pijn Lin & Taylor 1998 Ouderen met pijn Eckes Peck 1997, McCormack 1999

 Patiënten met brandwonden Turner et al. 1998  

 Reumatische aandoeningen Gorden et al. 1998,  Reumatische aandoeningen Eckes Peck 1997

  Lin & Taylor 1998

 Hoofdpijn Keller & Bzdek 1986  

 Uitstel pijnmedicatie Meehan et al. 1990,   

  Turner et al. 1998

Onrust Premature zuigelingen Fedoruk 1984  

 Dementerende ouderen Giasson et al. 1999,  Dementerende ouderen Snyder et al. 1995, 

  Woods et al. 2005  Woods & Dimond 2002

Fysiologie Hemoglobine en hematocriet Movaffaghi et al. 2006  

Beroepsverenigingen van 

paranormaal therapeuten 

sluiten de rijen

Jan te Hoven

Per 1 juli 2011 vindt er een unieke ge-

beurtenis plaats binnen de paranormale 

gezondheidszorg. Op die datum zal er na-

melijk een bundeling plaatsvinden van de 

drie van oudsher bekend staande beroeps-

verenigingen van paranormaal therapeu-

ten en de huidige koepelvereniging.

De Beroepsorganisatie voor Natuurgeneeskundig 
Therapeuten: de NFPN in 1960 opgericht, de Nederlandse 
Vereniging voor Geestelijke en Natuurgeneeswijze: NVGN 
in 1965 opgericht, de Vereniging Additieve Geneeswijze: 
de VAG is in 1984 opgericht en Het Verbond van 
Beroepsorganisaties Paranormale Geneeswijze in 1993 
opgericht – deze zullen per 1 juli 2011 samensmelten tot 
Het Verbond: Het Verbond van natuurgeneeskundig the-
rapeuten met als specialisatie paranormale therapie.
Een klein stukje terug in de tijd. We gaan straks een eind 
maken aan een competitie die vijfenveertig jaar geleden 
is begonnen. Deze begon in 1965 met een opsplitsing 
van de toenmalige NFPN. In 1965 vond de oprichting 
van de Nederlandse Vereniging voor Geestelijke en 
Natuurgeneeswijze plaats omdat de toenmalige voorzit-
ter het respect voor God en de daarmee samenhangende 
dankbaarheid voor het hebben van de gave tot genezen, 
meer tot uiting wilde laten komen. Dat was voor mij ook 
een van de redenen om mij in 1979 bij de NVGN aan te 
sluiten. Ook in 1979 was er al inspanning om tot erken-
ning van de overheid te komen. De erkenning van de 
patiënt was er wel. Er zijn in die tijd diverse onderzoe-
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ken door de overheid georganiseerd. Het meest bekend 
is dat van de commissie van professor Muntendam. 
Collegae deden mee met diverse wetenschappelijke on-
derzoeken van het Parapsychologisch Instituut. Toen de 
wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) 
werd ingevoerd, zijn ook wij gaan kijken aan welke voor-
waarden men als therapeut moet voldoen en of het voor 
ons ook haalbaar is om aan die voorwaarden te voldoen. 
Dit heeft tot wijziging in de verenigingsstructuur geleid, 
waardoor we een vereniging van beroepstherapeuten zijn 
geworden. We werden bij de Vectis geregistreerd, krijgen 
visitatie en verplichte bijscholing, met als gevolg dat wij 
bij vijfennegentig procent van de zorgverzekeraars voor 
vol worden aangezien.
De andere kant van de medaille was dat een grote groep 
genezers uit de vereniging stapte, omdat zij al die ver-
plichtingen niet nodig vonden. Laten we wel zijn. Om een 
goed genezer te zijn, hoef je natuurlijk niet aangesloten 
te zijn bij een beroepsvereniging. Maar wij stellen juist 
de voor ons samengestelde regels zoals onder meer de 
scholingseisen en een onafhankelijk tuchtrecht, op prijs. 
Dat is met name ook voor de patiënt van belang. De 
leegloop van genezers heeft er naar mijn idee ook voor 
gezorgd, dat er een te groot beroep gedaan wordt op de 
inzet van bestuurders en commissieleden.
Ik weet nog goed, dat ik in 2008 bij mijn aantreden als 
voorzitter de wens uitsprak dat het eerste wat ik zou 
doen, zou zijn “ervoor zorgen dat de bestuursleden min-
der hard werken”. Zij hebben het geweten! 
Een van mijn eerste missies was een kennismaking 
met collega bestuurders binnen Het Verbond, waarbij 
mijn vraag, ‘wat zijn onze overeenkomsten?’ centraal 

stond. Hierna is een positieve en intense samenwerking 
ontstaan waarin wij elkaar versterken en inspireren. 
Het vertrouwen dat we in elkaar hebben, staat als een 
huis. Willen we als vereniging van beroepstherapeuten 
overleven, dan is de enige manier om dit goed te doen, 
samen te gaan. Niet elk apart een secretariaat, leden-
administratie, visitatiecommissie, klachtencommissie 
etc., etc., nee, gewoon een grote vereniging. Hierdoor 
kunnen de kosten in de hand gehouden worden en kan 
er een ander beroep op de diverse bestuurders gedaan 
worden. Tevens ontstaat er een groter machtsblok naar 
de overheid en zorgverzekeraars. Het Verbond heeft een 
beroepsprofiel opgesteld dat aan de hedendaagse eisen 
voldoet. De aangesloten therapeuten dienen een vierjari-
ge HBO-opleiding gevolgd te hebben bij het Estercollege, 
HJBC of ANZN. Daarnaast is de therapeut verplicht een 
aantal dagdelen per jaar bijscholing te volgen en deel te 
nemen aan intervisie en visitatie. Het Tuchtrecht is on-
dergebracht bij de TBNG en de klachtencommissie wordt 
door een onafhankelijke deskundige voorgezeten. Al 
deze zaken zijn niet alleen van belang om de belangen 
van de therapeut te behartigen, maar ook de zorg voor 
de patiënt te waarborgen.
Daarnaast denk ik, dat het belangrijkste van het samen-
gaan is, dat wij de gave die we hebben mogen ontvan-
gen, ook in de toekomst in volle vrijheid ten dienste 
mogen brengen. De tijd die wij hieraan besteden op een 
gepaste manier beloond te zien worden, is, net als bij 
andere beroepen in de gezondheidszorg, ons doel.
Graag nodig ik u uit onze website te bezoeken voor de 
meest actuele informatie: www.hetverbond.eu n
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Psi in de literatuur     ‘With ESP anything may happen’

Joop M. Houtkooper

Al langer was ik van plan iets te schrijven over literatuur 

waarin paranormale verschijnselen ten tonele worden 

gevoerd. Een belangrijke vraag lijkt mij, wat de auteur 

voor beeld heeft van psi, hoe het zich voordoet en wat 

voor eigenschappen het heeft en eventueel, niet onbe-

langrijk, wat de beperkingen van psi zouden zijn.

Er zijn de sceptici die volhouden dat zoiets niet bestaat, 
bijvoorbeeld Isaac Asimov, de bekende biochemicus, 
wetenschapspopularisator en science fiction-auteur. Aan 
de andere kant zijn er auteurs zoals de bekende schrijver 
Upton Sinclair die in zijn romans het nut van mediums 
en de séances met hen beschrijft. (Upton Sinclair is na-
tuurlijk ook bekend van de telepathie-experimenten die 
hij beschrijft in zijn boek Mental Radio.)
Later wellicht nog eens over Asimov en Sinclair, maar 
mijn writer’s block verdween als sneeuw voor de zon, 
toen ik de kloeke band met essays, getiteld: The Mind’s 
I: Fantasies and Reflections on Self and Soul, in handen 
kreeg. Essays onder andere over bewustzijn, verzameld 
en telkens van commentaar voorzien door Douglas 
Hofstadter en Daniel Dennett (Basic Books, 1981). Ik 
zocht eigenlijk iets anders, namelijk een verwijzing 
naar Donald MacKay’s I story en O story, maar in plaats 
daarvan viel mijn oog op een essay van Alan Turing: 
‘Computing Machinery and Intelligence’ (eerder versche-
nen in Mind, Vol.LIX, No.236, 1950). 
Turing voert daarin wat hij noemt ‘het imitatiespel’ ten 
tonele, wat tegenwoordig bekend staat als de Turing-test. 
Een eerlijke test om de vraag te helpen beantwoorden 
‘kunnen computers denken?’, zou bestaan uit een vraag- 
en antwoordspel om aan de hand van de antwoorden uit 
te maken of de ondervraagde een mens of een computer 
is. Als er geen onderscheid te maken is, kortweg, kan de 
machine denken. 
Ik ga even voorbij aan allerlei technische details, getypte 
antwoorden bijvoorbeeld. Een computer kan veel, taal 
begrijpen is nog een probleem waar Turing in 1950 mak-
kelijk over dacht, maar, aan de andere kant, mensen 

snappen ook niet altijd alles. Kortom Turing is positief 
over het denken door computers, terwijl een aantal critici 
tegenwerpingen hebben bedacht om aan te tonen dat 
denken specifiek voor de mens is (dieren laat Turing bui-
ten beschouwing, of plaatst ze bij de mens in dezelfde 
categorie).
Turing onderzoekt de tegenwerpingen en komt tot de 
conclusie dat er niet één bij is die hout snijdt. Als laatste 
noemt hij het argument van ‘extrasensory perception’. 
Hij onderscheidt vier categorieën: telepathie, helder-
ziendheid, precognitie en psychokinese. Met de op-
merking: “Deze verontrustende verschijnselen schijnen 
in strijd met al onze gebruikelijke wetenschappelijke 
denkbeelden. Hoe graag zouden we ze niet in diskrediet 
brengen! Ongelukkigerwijs is het statistische bewijsma-
teriaal, in ieder geval voor telepathie, overweldigend.”
Vervolgens voert Turing het imitatiespel ten tonele met 
een telepatische begaafde mens. Daar kan de computer 
niet tegen op! Alleen een addertje onder het gras: de 
computer zou voor het maken van een doelvolgorde uit-
gerust moeten zijn met een ‘random number generator’. 
Die zou – aldus Turing – psychokinetisch beïnvloedbaar 
zijn, met als verzuchting het in de titel van dit stukje ge-
noemde “Met psi is alles mogelijk”. Dus, om de Turing-
test netjes uit te voeren, moeten de deelnemers in een 
kamer zitten die telepathie-proof is. (En die hebben we 
natuurlijk niet.)
Het is voor de lezers van het TvP&BO natuurlijk een 
hart onder de riem dat Turing zo positief was over het 
bestaan van telepathie, maar wat schrijven de minstens 
even bekende Hofstadter en Dennett als commentaar?
Behalve een commentaar van een pagina, waarover 
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hierna meer, schrijft Hofstadter vervolgens een stuk in 
de vorm van een conversatie tussen een natuurkunde- 
een biologie- en een filosofiestudent (‘The Turing Test: A 
Coffeehouse Conversation’). Met het erna volgende com-
mentaar van Dennett is het in totaal 27 bladzijden met 
ogenschijnlijk als doel – dat is althans mijn stellige in-
druk – een rookgordijn op te trekken over het behoorlijk 
heldere stuk van Turing.
Over het directe commentaar na het stuk van Turing, 
waar Hofstadter en Dennett (D.H. & D.D.) beiden voor 
tekenen: ze noemen Turings stuk “opmerkelijk en helder 
(lucid)”. Maar ze willen een kort commentaar geven op 
“Turings klaarblijkelijke bereidheid te geloven dat bui-
tenzintuiglijke waarneming uiteindelijk het verschil zou 
vormen tussen mensen en de machines die ze creëren.” 
En dat commentaar is dat in de dertig jaar sinds Turings 
stuk de evidentie voor telepathie er eerder slechter dan 
beter op geworden is, en dat “natuurkundigen met enige 
reputatie”, die “claims of psychic ability of one sort 
or another” (hoe vertaal ik dat nu weer?) ondersteund 
hebben, die steun later weer ingetrokken hebben. Dit 
volgens D.H. & D.D., zonder bronvermelding. De enige 
natuurkundige die ze op het oog gehad zouden kunnen 
hebben was de Engelse hoogleraar John Taylor, die eerst 
heel positief was in zijn boek Superminds en vervolgens 
alles terugnam, zie New Scientist van 14 juli 1977: ‘Spoon 
bending science’.
Als laatste argument voeren D.H. & D.D. aan dat psi niet 
eventjes in te passen is in de bestaande natuurwetten, 
er zou een echte revolutie voor nodig zijn. En dat zou 
weer zonde zijn van die natuurwetten die voor zoveel ver-
schijnselen zo goed voldoen. Is dit luiheid of gebrek aan 
nieuwsgierigheid? Of gewoon angst voor het onbekende?
Mijn conclusie: we moeten ons niet al te veel aantrek-
ken van allerlei sceptici, ook niet als ze Dennett heten, 
behalve als ze echt iets zinnigs te beweren hebben. Het 
stuk van Turing is wel interessant, want ten eerste blijft 
het intrigeren wat er uniek is aan de mens (eventueel 
samen met andere hogere diersoorten), vergeleken met 
wat computers wel en niet kunnen. Verder is het voor 
het parapsychologisch onderzoek belangrijk te weten of 
er beperkingen zijn van de psi-verschijnselen en zo ja: 
welke, en Turing wijst daar op. 
Als alles mogelijk is, waar moet je als onderzoeker dan 
mee beginnen? n

Muziektherapie volgens 

Marsilio Ficino

Rijk Schipper

Wie kent niet de helende krachten van de muziek? Een 

luisteraar kan door aangename klanken zijn evenwicht 

hervinden, in een goed humeur raken en verdriet relati-

veren. Terwijl de meeste mensen deze weldaden van de 

muziek zonder nadenken ondergaan, trachten anderen 

een muziektheoretisch en wijsgerig kader te ontwer-

pen om de therapeutische werking van de muziek te 

verklaren. Eén van hen is Marsilio Ficino (1433-1499), 

een Florentijnse Platonist in dienst van de Medici. Zijn 

muziekfilosofie wordt grondig besproken door Jacomien 

Prins in haar proefschrift Echoes of an Invisible World. 

Hieronder geef ik enkele van haar onderzoekingen weer.

Centraal in Prins’ onderzoek staat Ficino’s commentaar 
op de Timaios van Plato. In deze dialoog had de oude 
Griek uiteengezet hoe onze wereld volgens een harmo-
nisch concept is opgebouwd. Dit is te danken aan de 
Demiurg (Schepper) die orde in de oorspronkelijke chaos 
aanbrengt. Daartoe gebruikt hij getalsverhoudingen, die 
voor de juiste proporties zorgen. In het bijzonder geldt 
voor de muziek dat klanken in getallen kunnen worden 
uitgedrukt. Deze muzikale wiskunde is gebaseerd op de 
lengte van snaren. Wordt een snaar aangeslagen in com-
binatie met een snaar die tweemaal zo kort is, dan laten 
zij het octaaf horen (2:1). Andere essentiële klanken zijn 
de kwint (3:2) en de kwart (4:3). Overigens verdringen 
bij Ficino, onder invloed van de muzikale ontwikkelingen 
van zijn tijd, de terts en de sext steeds meer de in de 
Oudheid nog zo belangrijke kwint.
Behalve muziek van buiten kan een mens ook muziek 
van binnen beluisteren. Dan gaat het niet meer om 
‘gewone’ mathematische verhoudingen maar om ‘oor-
delende getallen’. Deze muziek speelt zich in stilte af, 
waarbij zij wil en intellect inschakelt. Dergelijke innerlijke 
muziek kan trouwens wel worden opgewekt door fysieke 
muzikale klanken, waardoor ook de kracht van muziek-
therapie kan worden verklaard. Maar fysieke klanken zul-
len moeten worden omgezet in geestelijke muziek, zodat 
de ziel een heilzame transformatie kan ondergaan. 
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Wanneer een ziel zich aldus heeft opengesteld voor 
geestelijke muziek, is zij gereed om de kosmische har-
monie te ontdekken die de Demiurg in de wereld heeft 
gelegd. Van sensibele (waarneembare) muziek stijgt zij 
op tot de intelligibele (begrijpbare) muziek. Deze laatste 
wordt voortgebracht door de regelmatige beweging van 
de hemellichamen. Nu betreedt men het stadium van de 
astronomie en de filosofie, waardoor de hoogste princi-
pes van het universum in zicht komen. 
Ficino schrijft op de wijze van iemand die de zuiverende 
en helende werking van de muziek uit eigen ervaring 
kent. Hij was zelf een verdienstelijke lierspeler en hij 
benutte zijn muzikale gaven onder andere om zijn aan-
geboren melancholie te temperen. Ook vertelt hij dat 
hij andere mensen muziektherapeutisch behandelt. Tot 
tweemaal toe zou hij een muzikaal exorcisme hebben 
bedreven!
Het bedrijven van muziek, zowel op sensibel als op intel-
ligibel niveau, vereist de inzet van de wil, aldus Ficino. 
Alleen het intellect activeren schiet tekort om tot muzi-
kale genezing te komen. Dit ‘intentionele’ karakter van 
de ware muziekbeoefening verleent Ficino’s opvattingen 
een esoterisch karakter. Wie zich niet met hart en ziel 
aan de kracht van muzikale harmonieën overgeeft, zal 
buiten blijven staan en ongenezen blijven. Men moet al 
zijn vermogens inzetten en zich magische en astrologi-

sche vaardigheden eigen maken om zich te verenigen 
met de goddelijke krachten in de natuur en in de geeste-
lijke wereld.
Jacomien Prins heeft het waagstuk van de bestudering 
van Ficino’s muziekfilosofie tot een goed einde gebracht. 
Historische en filosofische overwegingen verenigen 
zich in haar boek tot een harmonieus geheel. Behalve 
Ficino behandelt zij ook Francesco Patrizi (1529-1597) die 
Ficino’s beschouwingen over een universele, muzikale 
harmonie deels onderschreef maar ook ter discussie 
stelde. 
Voor mensen uit onze tijd is het misschien niet gemakke-
lijke meer om de wereld op te vatten als een intelligent 
ontworpen geheel waarin een universele, geestelijke 
muziek te horen is. Toch zal niemand ontkennen dat het 
streven naar orde en harmonie in de ziel heilzaam is 
voor ieder mens. De bestudering van Ficino’s muzikale 
ideeën heeft een opwekkend effect en zij stimuleert tot 
het beoefenen van muziek die voor innerlijke harmonie 
zorgt.  n

•	 Jacomien	Prins,	Echoes of an Invisible World. Marsilio Ficino and 

Francesco Patrizi on Cosmic Order and Music Theory. Alblasserdam 

2009. Men kan ook Prins’ website bezoeken: 

 www.datzijnmijnwoorden.nl Daarop staat het artikel ‘Marsilio 

Ficino: hemelreiziger en geneesheer’.

Ficino behandelt een patiënt die aan melancholie lijdt op muziek-
therapeutische wijze. Houtsnede uit 1508.
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Het Mars-effect — een drama voor de Gauquelins

Ingezonden brief door Rudolf H. Smit

In het vorige nummer schreef Dick Bierman heel beeldend over ‘(s)Tarbaby’, oftewel het drama dat zich 

ontwikkelde rondom het zogenaamde Mars-effect. Ik wil hier graag iets over zeggen omdat ik dit drama 

van dichtbij heb meegemaakt en de slachtoffers, het echtpaar Gauquelin, persoonlijk heb gekend. Ik 

spreek hier met nadruk over slachtoffers, omdat ik e.e.a. niet anders kan zien, na alles wat deze twee 

mensen te verduren hebben gekregen vanwege de bepaald niet verheffende rol die sceptici in deze affaire 

hebben gespeeld. 

Allereerst even dit. Bierman dacht dat Michel Gauquelin 
een bioloog was. Foutje: hij was psycholoog, evenals zijn 
vrouw, Françoise Schneider-Gauquelin. Beiden waren af-
gestudeerd aan de Parijse Sorbonne-universiteit. 
Laat ik hier in het kort samenvatten wat het werk van 
de Gauquelins inhield. Daarbij maak ik gebruik van de 
samenvattende (Engelse) tekst die te vinden is op mijn 
website.
Van Michel Gauquelin (1928-1991) kan ik zonder aarze-
ling zeggen dat hij de meest formidabele onderzoeker 
van de astrologie is geweest. De studies die hij verrichtte 
naar astrologische stellingen behoren tot de beste die 
ooit werden uitgevoerd. Echter, veel van het succes kan 
ook worden toegeschreven aan zijn vrouw Françoise 
(1929-2007), met wie hij samenwerkte tot aan hun schei-
ding in 1985. Zijn fascinatie voor de astrologie resul-
teerde in onderzoek dat 45 jaar omvatte en weergegeven 
werd in een dozijn boeken (veel daarvan werden vertaald 
in verscheidene talen), 30 boeken waarin de gegevens 
waren verzameld, en ongeveer 150 wetenschappelijke ar-
tikelen. Hij gebruikte grondige, statistische methoden in 
combinatie met grote verzamelingen bestaande uit hon-
derden of duizenden persoons- en geboortegegevens. 
Welnu, experimenten met zonnentekens (in populair 
taalgebruik: ‘sterrenbeelden’), aspecten (= de onderlinge 
hoekafstanden tussen planeten in de horoscoop) en an-
dere veronderstelde verbanden tussen de horoscoop en 

het leven van de horoscoopeigenaar, leverden niets op. 
Maar experimenten met planetaire posities van plane-
ten vlak boven de oostelijke horizon en even voorbij de 
plaatselijke meridiaan, ten tijde van de geboorte van een 
persoon, leverden wel iets bijzonders op, echter alleen 
voor eminente personen in een beroepsgroep. En dan 
slechts voor de Maan, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. 
De overige planeten speelden geen rol. 
Dit planetaire effect werd later, overkoepelend, ‘het 
Mars-effect’ genoemd omdat daarop het sterkst de na-
druk kwam te liggen gedurende de uitwisselingen van de 
Gauquelins met hun critici. Mars bleek zeer significant 
vaker te staan in zones vlak boven de oostelijke horizon 
en rondom de plaatselijke meridiaan van de horosco-
pen van sportkampioenen, dan in die van de andere 
beroepsgroepen (geleerden, medici, militairen van hoge 
rang, kunstenaars, etc., in totaal negen groepen). Maar 
het had dus net zo goed het Maan-, Venus-, Jupiter- of 
Saturnus-effect genoemd kunnen worden. Overigens 
waren de gevonden effecten zeer klein, maar wel statis-
tisch zeer significant – waardoor ze in wetenschappelijke 
zin interessant waren, maar voor de astrologische prak-
tijk eigenlijk totaal oninteressant. (Bijvoorbeeld, Mars in 
één van de genoemde horoscoopsectoren van een pas-
geboren kind is dus geen enkele garantie dat het jong 
zal uitgroeien tot een sportkampioen. Ikzelf heb Mars in 
zo’n sector staan, maar van sport heb ik nooit iets willen 
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weten…) Deze effecten zijn door anderen gerepliceerd in 
34 uit 35 studies, waarvan acht door onafhankelijke on-
derzoekers. Ze staan dus als een huis, zou men denken. 
Desondanks kregen de Gauquelins enorme kritiek te 
verduren van twee zijden: astrologen wilden er niets van 
weten omdat de resultaten niet hun geliefde stellingen 
bevestigden, en anderzijds wilden sceptici er niets van 
weten omdat ze daarin bevestiging van de astrologie 
zagen – en dàt mócht uiteraard niet! Dit resulteerde in 
45 jaren van onophoudelijke aanvallen van beide zijden. 
Met name de aanvallen van de sceptici onder de vlag 
van CSICOP, waren ronduit beledigend, kwetsend, schun-
nig. Ook tal van sceptici vonden dit te ver gaan. Een 
voorbeeld is Rawlins die (s)Tarbaby schreef, maar ook 
een man als scepticus Jim Lippard was zo negatief getrof-
fen door deze affaire dat hij jarenlang een chronologie 
bijhield van alles wat de Gauquelins overkwam. 
Het begon dus al met het Belgische Comité Para aan 
wie Gauquelin zijn eerste resultaten had voorgelegd. 
Dat hyper-sceptische Comité begon inderdaad goed te 
onderzoeken, maar schrokken zo van het resultaat dat ze 
niet weg konden redeneren, dat ze van de weeromstuit 
hun verslag acht jaar lang niet naar buiten brachten. En 
toen ze na lang aandringen er eindelijk mee naar buiten 
kwamen, hadden ze toch nog een stok gevonden om 
mee te slaan, zodat ze Gauquelins resultaten tot van 
nul en gene waarde bestempelden. De geconstateerde 
‘fout’ deed er echter in wezen helemaal niets toe (het 
had iets met demografie te maken), maar bovendien had 
Gauquelin ze van te voren daarvoor gewaarschuwd. Deze 
buitengewoon onterechte behandeling was dus de eer-
ste grote tegenvaller.
De tweede grote tegenvaller is uitvoerig beschreven door 
Dick Bierman: de (s)Tarbaby-affaire, dus daar heb ik het 
verder niet over.
De derde tegenvaller was het zogenaamde replicatie-
onderzoek door de CFEPP – i.c. Comité Français pour 
l‘Étude des Phénomène Paranormaux. Dat liep al 
helemaal uit op een debacle. Jaren en jaren heeft dat 
geduurd – eindelijk kwam het verslag uit, en zie: een 
overduidelijk Mars-effect (dat ik zelf heb kunnen bevesti-
gen in mijn eigen computeranalyses). Weliswaar niet zo 
sterk als bij de andere studies maar het was er gewoon, 
punt. Conclusies van dit Comité: het stelde toch allemaal 
niks voor: “We therefore again conclude that the most 
careful analysis of 1066 French champions shows no evi-
dence of the existence of the Mars effect.” Tot die uitslag 

werd op een belangrijke en ook niet al te fraaie manier 
bijgedragen door een Nederlandse scepticus, Jan Willem 
Nienhuys, van stichting Skepsis. Het boek dat door de 
CFEPP werd geschreven is door hem voorzien van een 
lang commentaar en eindigt met enkele verschrikkelijk 
harde opmerkingen die allemaal te maken hebben met 
Gauquelins zogenaamde ‘bias’ in selectie van gegevens 
– om het duidelijker te zeggen, Gauquelin had bedrog 
gepleegd, bewust of onbewust. Een ieder die Gauquelin 
goed heeft gekend en weet hoezeer hij stond op weten-
schappelijke integriteit, zijn volstrekte openheid, zijn 
bereidheid tot samenwerking etc., weet dat Nienhuys’ 
conclusies kant noch wal raken. Er zullen vergissingen 
zijn gemaakt, maar dat maakt de data niet waardeloos 
zoals Nienhuys keihard beweert, zeker gezien in het licht 
van de vele replicaties die anderen hebben gedaan. Het 
boek waar dit allemaal in staat kwam uit in 1996 (en 
wordt nog steeds te koop aangeboden). Maar Gauquelin 
heeft het gelukkig niet meer mee hoeven te maken.
Het is nauwelijks voorstelbaar hoeveel conferenties, 
wetenschappelijke artikelen, brieven en daarna, honder-
den e-mails heen-en-weer zijn gegaan tussen de spelers 
in het beschreven drama, en erger: hoe hárd het werd 
gespeeld. Welnu, al die jaren had Gauquelin standge-
houden, strijdvaardig als hij was. Even leek er erkenning 
te komen: op 12 januari 1991 was er een conferentie 

Michel en Françoise Schneider Gauquelin in gelukkiger dagen, 1981. Foto: Geoffrey Dean.



20 TVP • TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE & BEWUSTZIJNSONDERZOEK • NR 3 • 2010

Als mensen mij vragen ‘wat voor 

een onderzoek doen jullie eigen-

lijk’ dan zeg ik meestal dat we 

onderzoek doen naar intuïtie. Of 

meer precies naar intuïtieve be-

slissingen. En dat we onderzoeken 

of ‘onbewust leren’ de informa-

tiebron is die bij dit soort beslis-

singen een rol speelt. En dat we 

daarbij de rol van lichaamsproces-

sen, wat de Engelsen ‘gut-feeling’ 

noemen, bekijken. En dan min of 

meer in een bijzin dat er ook een 

controversiële kant aan dit onder-

zoek zit. Namelijk dat, populair 

gezegd, de informatie waarop de 

beslissingen worden gebaseerd 

misschien ook uit de toekomst kan 

komen. Bijna altijd is een glazige 

blik mijn deel. ‘Dat kan toch niet’ 

is de meest intelligente response. 

‘Ik noem het niet voor niets con-

troversieel’ pareer ik dan…

Controverses

column
Dick Bierman

in Utrecht waarin hij samen met Dr Geoffrey Dean, Prof 
Suitbert Ertel, Prof Cees de Jager, en Dr Jan van Rooij 
mocht spreken over zijn Mars-effect. Het was een mooie 
conferentie, en het leek erop dat hij was geaccepteerd – 
per slot had astronoom De Jager ter plekke gezegd: ja, er 
is een Marseffect… Alleen gaf hij er een puur astronomi-
sche verklaring aan. Geheel legitiem natuurlijk. 
Maar dit laatste moment van triomf heeft niet meer 
mogen baten. Gauquelin logeerde bij mij thuis, tezamen 
met Dean en Ertel. We hadden boeiende, soms heftige 
gesprekken, maar één ding was duidelijk: Gauquelin was 
zeer depressief – van zijn vrolijke natuur zoals we die 
gewend waren was weinig over. Het begon al toen ik hem 
van de trein haalde, en tijdens de rit naar huis kwam er 
zoiets uit als: “die ellendige sceptici, ik zal ze…” om dat 
te laten volgen door een berustend “ach, laat maar…”
Begin mei 1991 had ik nog een telefoongesprek met 
hem waarin hij mij een artikel beloofde dat gepubliceerd 
mocht worden. Het kwam er niet van. Toen zijn tweede 
vrouw hem verliet, at hij op 20 mei 1991 een pot medicij-
nen leeg. Zo stierf een groot onderzoeker. Zijn dood wijt 
ik geheel en al aan de 45-jaar lang durende pesterijen en 
treiterijen en beledingen van de sceptici, die alles had-
den gedaan om zijn levenswerk te vernietigen. Dat zijn 
tweede vrouw hem verliet was niet meer dan een aanlei-
ding tot zijn zelfdoding.
Het gevecht rondom het Mars-effect was daarmee nog 
lang niet afgelopen. Nog jaren was er een heftige strijd 
tussen met name Jan Willem Nienhuys en Prof Suitbert 
Ertel over de resultaten van de CFEPP. Maar als u daar 
meer over wilt weten, ga dan naar mijn website (www.
astrology-and-science.com) en klik de vier artikelen 
aan die geheel en al zijn gewijd aan het werk van de 
Gauquelins. (Overigens, Françoise Schneider-Gauquelin 
stierf in 2007, voor zover wij hebben kunnen nagaan 
vergaand gedementeerd, in een verpleeghuis ergens in 
Frankrijk. De Gauquelins lieten een zoon na die, op last 
van zijn vader, alle schriftelijke geboortegegevens heeft 
vernietigd.)
Het zal u duidelijk zijn dat ik de opmerking van Dick 
Bierman, namelijk dat er bij sceptici eerder de neiging 
zal zijn tot het hebben van een blinde vlek dan van 
kwade trouw, met een korreltje zout neem. Van kwade 
trouw was bij alle perikelen rondom het Mars-effect zeker 
sprake – het mòcht niet en dan heiligt het doel alle mid-
delen, ook de onfrisse. Verder moet ik de eerste scepti-
cus nog tegenkomen, die zegt: sorry, ik had het verkeerd, 
mijn welgemeende excuses. Nee zeg, stel je toch voor! n
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Controverses

Af en toe leidt controversieel onderzoek tot controverses. 
Dat kan niet anders. Zolang de onderzoekers naar para-
normale verschijnselen maar in hun hol blijven is er niets 
aan de hand. Maar zodra er een publicatie verschijnt in 
de vakliteratuur van de gewone wetenschapper, de zoge-
naamde mainstream onderzoekers, dan heb je de pop-
pen aan het dansen. In de afgelopen decennia is dat een 
paar keer gebeurd. In 1974 publiceerden Targ en Puthoff 
een verslag van een onderzoek naar de lepels-buigende 
Uri Geller. De redactie van het tijdschrift Nature, waarin 
het stuk verscheen, kreeg er zo ongenadig van langs 
dat ze tot op de dag van vandaag hun vingers niet meer 
willen branden aan iets wat ook maar ruikt naar para-
psychologie. Toen Henry Stapp twintig jaar later in het 
mainstream natuurkundig tijdschrift Physical Review 
een theoretische verklaring gaf voor de zogeheten retro-
actieve psychokinese-resultaten van Helmut Schmidt, 
werd hoon zijn deel. De redactie van het tijdschrift kreeg 
het ook zwaar te verduren. Dat ze die flauwekul hadden 
laten passeren. Dreig- en scheldbrieven etc. etc.. Uit 
hetzelfde jaar 1994, stamt de publicatie over Ganzfeld-
telepathie van Bem & Honorton in Psychological Bulletin, 
ook al een gerenommeerd tijdschrift. ‘Does psi exist?’ 
was de titel van het verhaal. De vraag stellen werd al 
gezien als blasfemie. Vloeken in de kerk der wetenschap. 
En niet lang na die publicatie in Psychological Bulletin 
verscheen er natuurlijk een tegenpublicatie waarin werd 
aangetoond dat psi helemaal niet bestaat. Niet kan be-
staan en niet mag bestaan. 
En nu, zestien jaar later, is er alweer een controverse 
rond Bem. 

Allereerst kun je je afvragen hoe Bem artikelen over 
onderzoek naar paranormale verschijnselen in de main-
stream literatuur geplaatst krijgt. Dat heeft te maken met 
zijn status. Hij is een zeer bekend sociaal psycholoog en 
zelfs medeauteur van een van de bekendste leerboeken 
voor de studie psychologie. Niet alleen is hij bekend, 
maar ook kent hij vele mensen die aan de touwtjes trek-

ken bij de redacties van wetenschappelijke tijdschriften. 
Het zou me niet verbazen als hetzelfde artikel, wanneer 
dat niet als een artikel van Bem herkend zou zijn, bot-
weg geweigerd zou worden. Net zoals in andere sociale 
structuren is ook in de wetenschap het hebben van een 
netwerk een groot voordeel. 
Nog voordat het artikel is gepubliceerd, staan de kranten 
er bol van en is er al een tegenartikel. Van de hand van 
enkele psychologen van de Universiteit van Amsterdam. 
Ze gebruiken Bems artikel vooral om hun gal over de ge-
bruikte methoden van onderzoek in hele experimentele 
psychologie te spuwen.
In dit nummer dus een hoop over die publicatie van 
Bem. U kunt het manuscript zelf lezen als u het down-
loadt: dbem.ws/psistuff/FeelingFuture.pdf.  Let wel, de 
uiteindelijke publicatie kan nog op kleine punten afwij-
ken.
Verder kunt u één van de experimenten die in de con-
troversiële publicatie wordt besproken zelf uitvoeren. 
Daarvoor moet u de software van internet downloaden. 
(Zie de rubriek: ‘Doe-het-zelf’ in dit nummer.)
Maar, wat beweert Bem nu eigenlijk in dit ‘controversi-
ele’ artikel. Hieronder volgt een deel van de vertaalde 
samenvatting:
“…Dit artikel rapporteert over 9 experimenten, met meer 
dan 1000 deelnemers. Deze experimenten testen of er 
retroactieve beïnvloeding bestaat. Dit gebeurt door te 
kijken naar effecten van een latere manipulatie op eerder 
geregistreerd gedrag. Data worden gepresenteerd voor 4 
verschillende retroactieve effecten. Met uitzondering van 
1 van de 9 experimenten waren alle resultaten statistisch 
significant…”

En dan claimt Bem dat het totaal van deze resultaten 
slechts 1 op 100.000.000.000 keer bij toeval kan voorko-
men. De conclusie lijkt dan gerechtvaardigd dat is aan-
getoond dat de tijd terug kan lopen. Maar dat kan toch 
niet, …en de controverse is geboren. n
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De richting van de tijdervaring

Stephen Whitmarsh

In de klassieke antropologie van Durkheim probeerde 
men sociologische verklaringen te geven van alle funda-
mentele categorieën van menselijk denken, in het bij-
zonder met betrekking tot centrale concepten als tijd en 
ruimte. Niet simpelweg als sociale creaties die doorgege-
ven worden door de cultuur van een samenleving, maar 
verklaringen waarin de sociale organisatie van de (in de 
antropologie vaak primitieve) samenleving het model 
is voor de spatiële organisatie van de psychologische 
wereld waarin de mens leeft. Op eenzelfde manier cor-
respondeerden volgens Durkheim temporele divisies als 
dagen, weken, maanden en jaren met de periodieke her-
halingen van rites, feesten en ceremonieën: “A calendar 
expresses the rhythm of the collective activities, while at 
the same time its function is to assure their regularities” 
(1915). Tijd is bij Durkheim dus relatief in relatie tot de 
sociale (temporele) organisatie.
In een recente studie over de concepten van tijd bij de 
oorspronkelijke bewoners van Australië, lieten Janca en 
Bullen (2003) zien dat deze op veel manieren verschillen 
van onze huidige lineaire tijdsbeschouwing (verleden-
heden-toekomst). Zoals in meer oorspronkelijke culturen 
is hun tijdbeschouwing cyclisch. Eén aspect hiervan is 
dat tijd gezien wordt als ‘statisch’ waarin de individuele 
persoon zich begeeft ‘in het centrum van de tijd’, omge-
ven door concentrische ‘tijdscirkels’ waarvan de afstand 
afhankelijk is van het belang van de gebeurtenis voor 
het individu en de samenleving (belangrijke gebeurtenis-
sen worden als dichterbij gezien). Voor de Aboriginals 
is tijd multidimensioneel als ‘een vijver waarin je kunt 
zwemmen, naar boven, beneden en rondom’, waarin ‘tijd 
overal is, op ieder moment. Je kunt tijd niet apart zien 
– abstract of in gesproken taal – van leven, noch kun je 
het puur functioneel groeperen in seconden, minuten en 
uren’. Verleden en heden zijn vervlochten en Aboriginals 
organiseren hun zaken dan ook volgens een hier-nu-
tijd waarvan zowel verleden als heden deel uitmaken. 
Janca en Bullen benadrukken de noodzaak voor culturele 
gevoeligheid in de psychiatrische gezondheidszorg in 
Australië, met name met betrekking tot obstakels die 
zo’n verschillende tijdsperceptie met zich meebrengt. 
Illustrerend zijn de moeilijkheden om afspraken te 
maken voor een consult wanneer sociale prioriteiten 
altijd voorrang hebben op persoonlijke afspraken. Ook 

“I don’t understand you,” said Alice. “It’s dreadfully con-

fusing!”

“That’s the effect of living backwards,” the Queen said 

kindly: “it always makes one a little giddy at first.” 

“Living backwards!” Alice repeated in great astonish-

ment. “I never heard of such a thing!” 

“But there’s one great advantage in it, that one’s me-

mory works both ways.”

“I’m sure mine only works one way.” Alice remarked. “I 

can’t remember things before they happen.” 

“It’s a poor sort of memory that only works backwards,” 

the Queen remarked.

[Lewis Carroll, Through the Looking Glass]

“It’s not important when things happen, it is important 

that they happen”

[Aborigine gezegde]

Tijd is relatief. Dat weten we ondertussen allemaal wel. 

Maar hoe relatief? Dat is een vraag waar we wat min-

der snel een antwoord op hebben. Zelf wordt ik altijd 

een beetje kriebelig als men de relativiteitskaart speelt. 

Zelden vertelt men er namelijk bij relatief tot wat (of 

wie) men tijd beschouwt. Toch begint het dan pas echt 

interessant te worden…
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staan ze stil bij de noodzaak directe hier-en-nu-conse-
quenties uit te leggen wanneer gedragsaanpassingen ge-
wenst zijn (bijvoorbeeld stoppen met roken of regelmatig 
gebruiken van medicijnen) in plaats van te refereren naar 
een toekomstige gezondheid. Wat ik zelf confronterend 
vond, was hun observatie met betrekking tot diagnose 
en onderzoek. Het blijkt namelijk erg moeilijk Aboriginals 
experimenteel taakjes te laten doen (en in reactietijd-
taakjes ook nog eens zo snel mogelijk) omdat die binnen 
het tijdsraam van een ander gebeuren, en om redenen 
die hun triviaal en zinloos lijken. 
We hoeven echter niet naar oorspronkelijke volkeren 
of ver terug naar het verleden te gaan om soortgelijke 
beschouwingen over tijd te vinden. De moderne filosoof 
Merleau-Ponty (1908-1961) zette het idee van een ‘chro-
nometische tijd’ zelfs volledig aan de kant en koppelde 
tijd daarentegen aan geheugen, of beter: aan vergeten. 
Gebruikmakend van de Heraclitische uitspraak dat men 
niet twee keer dezelfde rivier kan passeren, zag hij tijd 
als een rivier maar niet een die uit het verleden komt 
en door het heden naar de toekomst stroomt. Zijn rivier 
staat stil –wij zijn het die er doorheen bewegen. Hij 
stelde voor dat de ervaring van het stromen van de tijd 
een product is van ons heimelijk veronderstellen van een 
getuige van de stroom van de tijd. Alleen door onszelf 
als apart te zien van het universum (door onze relatie tot 
de ervaring te ‘vergeten’) ervaren we volgens hem tijd als 
verandering.
Tegenwoordig onderzoeken Casasanto en Bottini (res -
pectievelijk van het Max Planck Institute of Psycho-
linguistics en het Donders Center in Nijmegen) de 
cognitieve oorsprong van de lineaire tijdservaring. Ze 
publiceerden recent ‘Can mirror-reading reverse the flow 
of time?’ In verschillende culturen wordt tijd namelijk 
geconceptualiseerd langs een horizontale as, terwijl de 
richting cultuur-specifiek is. In culturen met een links-
naar-rechts-orthografie (bijvoorbeeld Engels sprekende 
culturen) lijkt tijd van links naar rechts te lopen, terwijl 

in culturen met een rechts-naar-links-orthografie (bij-
voorbeeld Arabisch sprekende culturen) tijd naar links 
loopt. Ze lieten in een experiment zien dat Nederlands 
sprekende proefpersonen sneller waren in het reageren 
met de linkerknop wanneer vragen over het verleden ge-
steld werden, en sneller met de rechterknop wanneer de 
vragen over de toekomst gingen. Het tegenovergestelde 
werd gevonden bij Arabisch en Hebreeuws sprekende 
proefpersonen. In een kinderlijk eenvoudige experi-
mentele manipulatie (maar juist daarom zo elegant) 
presenteerde ze hierna de vragen in spiegelbeeld. U raad 
het al: op deze gespiegelde vragen was het effect om-
gedraaid en lieten de proefpersonen een reactietijden-
patroon zien gelijk de Arabisch en Hebreeuws sprekende 
proefpersonen. Ze interpreteren deze resultaten als een 
demonstratie van de causale rol van schrijven en lezen in 
het vormen van impliciete representaties van tijd.
Kortom, naast de natuurkundige discussie over de aard 
en richting van de tijd, kunnen we ook zeker zeggen dat 
de psychologische tijd een relatieve ervaring is onder 
invloed van (tenminste) sociologische, mnemonische en 
cognitieve processen. Het ontdekken en doorgronden 
van alle wetten van de tijd is een duidelijk multidiscipli-
naire uitdaging, een lange weg waarvan we slechts aan 
het begin staan. Of dat links of rechts is, is helemaal aan 
u! n

•	 Casasanto,	D.	&	Bottini,	R.	(2010).	Can	mirror-reading	reverse	the	

flow of time? In S. Ohlsson & R. Catrambone (Eds.), Proceedings of 

the 32nd Annual Conference of the Cognitive Science Society (pp. 

1342-1347). Austin, TX: Cognitive Science Society.

•	 Durkheim,	Emile.	1915.	The Elementary Forms of the Religious Life: 

A Study in Religious Sociology. Translated by Joseph Ward Swain. 

New York: Macmillan.

•	 Aleksandar	Janca,	Clothilde	Bullen	(2003).	The	Aboriginal	concept	

of time and its mental health implications. Australasian Psychiatry 

(11), 40-44.

De voorzitter van de Nederlandse Studievereniging voor 
Parapsychologie (SPR), Prof. dr. V. Lamme is voorge-
dragen als ‘president’ van de ASSC (Association of the 
Scientific Study of Conciousness).

Dat is een felicitatie waard. De ASSC is belangrijkste 
groep wetenschappers op het gebied van bewustzijnson-
derzoek.

Victor Lamme president van de ASSC
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Laat de tijd teruglopen a la Bem!

‘De tijd laten teruglopen’ dat zou iedereen wel eens wil-
len. Al was het maar om die verdomde rimpels kwijt te 
raken. Maar zo letterlijk wordt het hier niet bedoeld. We 
gaan namelijk in dit stukje niet uitleggen hoe u door uw 
paranormale ‘krachten’ de wijzers van de klok achteruit 
doet bewegen. Maar wat dan wel?
Het gaat in deze proef om één van de experimenten die 
in het controversiële artikel van Bem (zie elders in dit 
nummer) worden gerapporteerd. Het zogenaamde ‘retro-
leer’-experiment. Om het experiment geheel wetenschap-
pelijk en netjes uit te voeren hebben we op de website 
van het TvP&BO software neergezet die u kunt downloa-
den en waarmee u het experiment netjes kunt uitvoeren. 
Maar eerst de huiskamerversie:

Voorbereiding —Het enige dat u nodig heeft zijn 24 blan-
co kaartjes, een vel papier en een ballpoint. U schrijft op 
elk van die kaartjes een woord, laten we zeggen 6 voed-
selwoorden zoals ‘brood’, 6 kledingstukken zoals ‘jas’, 6 
beroepen zoals ‘metselaar’ en 6 dieren zoals ‘aap’.
Uw buurman, de scepticus, komt op bezoek en u zegt 
“wedden dat ik de tijd kan laten teruglopen?”. “Ach 
schei toch uit met die flauwekul”, het standaard-ant-
woord van uw (boze) buurman. 

Uitvoering —U schudt de kaartjes met woorden. En u 
zegt tegen de buurman, “let op ik ga een ‘visualisatie’-
experiment met je doen. Ik geef je steeds een kaartje 
met een woord; daar mag je dan even naar kijken en dan 
moet je het woord op het kaartje in je gedachten voor-
stellen. Dan gaan we verder met de volgende. OK?”
Zo gezegd, zo gedaan. Als de buurman alle 24 woordjes 
heeft gehad, dan biedt u hem (of haar, het kan ook met 
de buurvrouw) even wat te drinken aan. Zodat er een 
minuutje verstrijkt. Nu tovert u een blanco vel tevoor-
schijn. En u zegt tegen de buurman: “schrijf hier zoveel 
mogelijk woorden op die je je nog kunt herinneren.” Dat 
zouden er ongeveer 12-16 moeten zijn. (Zijn het er meer 
dan moet de tijd voor het drankje verlengd worden!) Nu 
is eigenlijk het proefje in traditionele zin voorbij. U heeft 
het geheugen van uw buurman getest.

doe-het-zelf

De clou —Maar vervolgens de clou. Tijdens het invullen 
van de lijst schudt u de 24 kaartjes zeer goed. En wel 
zo, dat u zelf de woorden niet kunt lezen. Meteen als de 
buurman klaar is met het opschrijven van de woorden 
die hij zich herinnert, doet u die aanbieding van woor-
den nogmaals. Maar nu niet met alle 24 woorden maar 
alleen met de bovenste 12. Dus de buurman moet zich 
nogmaals die 12 woorden voorstellen. En het betreft hier 
een door het schudden volkomen toevallige subset. 

Voorspelling —Volgens de theorie zal deze extra be-
studering, deze extra aandacht, de geheugenprestatie 
die eerder werd geleverd voor die 12 extra bestudeerde 
woorden verbeteren. Het is alsof je tegen je kind zegt 
“jongen ik weet het, je hebt je proefwerk al gemaakt 
maar ga het nu nog eens heel goed bestuderen dat helpt 
met terugwerkende kracht!”

Evaluatie —Het is makkelijk om dit proefje te evalueren. 
Tel het aantal woorden dat uw buurman zich herinnerde 
en wel voor de twee sets van woorden. De woorden die 
hij slechts eenmaal bekeek en de woorden die hij ook 
nog achteraf een keer bekeek. Natuurlijk zegt een proefje 
niets maar als je 24 mensen op deze manier test en je 
krijgt er uit dat voor 17 mensen de voorspelling dat er 
meer extra bestudeerde woorden worden onthouden uit-
kwam dan kun je spreken van een statistisch significant 
resultaat.

Extra aandacht —In de computerversie van het expe-
riment wordt nog wat meer extra aandacht aan die 12 
woorden gegeven dan alleen maar nog een keer voorstel-
len. Die 12 worden nogmaals geschud en dan moet de 
proefpersoon ze categoriseren dus de voedselkaartjes bij 
elkaar leggen etc.. En zelfs de woorden overtypen. 
U kunt trouwens eventueel iets zelf bedenken. 
Bijvoorbeeld: lieve buurman, bedenk een verhaaltje 
waarin die 12 woorden voorkomen. Het gaat er vooral om 
dat die woorden veel aandacht krijgen.
U kunt het experiment downloaden van de TvP&BO-
website.: www.parapsy.nl n

Dick Bierman



TVP
TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE

& BEWUSTZIJNSONDERZOEK

profiteer van de vele extra’s en steun de wetenschappelijke parapsychologie in nederland. 

er zijn 2 manieren waarop u het tvp voortaan bij u thuisbezorgd kunt krijgen:

1 —u neemt een abonnement

en betaalt € 22,- per jaar. hiervoor ontvangt u 4x per jaar het tvp. 

u profiteert niet van de extra’s.

2 —u wordt lid van de studievereniging voor psychical research (spr) 

en vriend van het parapsychologisch instituut (pi)

en betaalt minimaal € 27,- per jaar.

uw lidmaatschap van deze beide instellingen levert u de volgende voordelen op:

 • u ontvangt 4x per jaar het tvp
 • u heeft (op afspraak) toegang tot de bibliotheek van het pi

 • u kunt gratis boeken lenen uit de bibliotheek van het pi 

 • u krijgt korting op cursussen van het pi

 • u krijgt korting op de jaarlijkse ‘dag van de parapsychologie’ van de spr

 • u heeft stemrecht op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de spr

wat steunt u?

de bijzondere leerstoel parapsychologie aan de universiteit van utrecht (spr) en het parapsychologisch instituut te 

utrecht zijn in nederland de enige organisaties die, gezamenlijk en samenwerkend vanuit een academische achtergrond, 

zorg dragen voor:

 • wetenschappelijk onderzoek

 • universitair onderwijs

 • cursussen

 • hulpverlening

 • bibliotheek

 • tijdschrift voor parapsychologie
 • website

wilt u ons op een meer substantiële en structurele basis steunen, 

treedt dan toe tot de ‘steungroep parapsychologie’. 

vraag vrijblijvend de brochure aan: 030 231 42 82, info@parapsy.nl

via onze website (www.parapsy.nl) kunt u een abonnement op het tvp nemen, of de status van uw abonnement wijzigen. kent 

u iemand die mogelijk geïnteresseerd is in het tvp, mail info@parapsy.nl  of stuur (springweg 7, 3511 vh  utrecht) ons de 

adresgegevens van deze persoon. wij zorgen ervoor dat hij of zij gratis een kennismakingsnummer toegestuurd krijgt.



het tijdschrift voor parapsychologie en bewustzijns-

onderzoek, opgericht in 1928, is een uitgave van de 

stichting tvp in opdracht van de studievereniging 

voor psychical re search [spr] en het parapsycholo-

gisch instituut [pi].

de spr is een instelling die het vakgebied van de pa-

rapsychologie wil vertegenwoordigen in de academi-

sche we reld.

n door middel van onze bijzondere leerstoel para-

psychologie  aan de universiteit voor humanistiek 

stellen wij studenten in staat om in colleges, 

werkgroepen en stages kennis te maken met on-

derzoeksmethoden en technieken op het gebied 

van de parapsychologie, de uitkomsten van dit on-

derzoek en de problemen die onopgelost bleven.

n door het uitvoeren van wetenschappelijk onder-

zoek willen wij bijdragen aan het verder ontwik-

kelen van het vakgebied van de parapsychologie.

de studievereniging voor psychical research is een 

instelling waar u lid van kunt worden.

het pi is een instelling die zich richt op parapsycho-

logisch onderzoek, educatie en hulpverlening.

n door middel van wetenschappelijk onderzoek wil-

len wij meewerken aan het verdiepen van de kennis 

van paranormale verschijnselen.

n door middel van onze cursussen, bibliotheek, 

documentatiemateriaal en wetenschappelijke pu-

blicaties willen wij geïnteresseerde leken en de 

wetenschappelijke we reld in contact brengen met 

beschouwingen over paranormale verschijnselen 

en de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek.

n als instelling voor hulpverlening willen wij men-

sen helpen die vragen hebben over hun paranor-

male ervaringen of moeite hebben deze ervaringen 

te verwerken.

het parapsychologisch instituut is ook een instelling 

waarbij u zich kunt aansluiten als donateur.


