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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.

 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.

 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.

 door middel van wetenschappelijk onderzoek wil-

len wij meewerken aan het verdiepen van de kennis 

van paranormale verschijnselen.

 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.

 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.
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Magische krachten en wensen

Na de geboorte van onze twee dochters heeft mijn man 
zich laten steriliseren omdat hij geen kinderen meer 
wilde. Een paar jaar later, in 1989, kregen wij in twee 
weken tijd drie neefjes. Dit deed een nieuwe kinderwens 
bij mij ontwaken en ach, die sterilisatie kon toch immers 
weer ongedaan gemaakt worden? Mijn man stond daar 
niet voor open en na een half jaar waren wij op een dood 
punt aangekomen. Hierdoor besloot ik me erbij neer te 
leggen dat het er niet van zou komen want we waren 
op een dood punt aangekomen en hadden elkaar niets 
meer te zeggen en precies op dat moment stemde mijn 
man in het te proberen. Hij moest naar de huisarts voor 
een verwijskaart voor de hersteloperatie. Ik vertelde 
hem: “Laat je niet met een kluitje in het riet sturen dat 
het niet kan want het kan wel!” De eerste uitspraak van 
onze huisarts was: “Dat kan niet.” “Jawel,” zei mijn man, 
“mijn vrouw zei dat het wel kan, ik wil een verwijskaart.” 
Onze oudste dochter was toen 5 jaar en omdat ik de 
meisjes graag wilde laten weten dat we misschien nog 
een kindje gingen krijgen, vroeg ik haar of ze volgend 
jaar een broertje voor haar verjaardag wilde. Claudia, 
jarig op 14 augustus, zei ja. Op 17 augustus 1990 was de 

hersteloperatie van mijn man. Het resultaat was dat hij 
1/7 van het normale aantal levende zaalcellen had en we 
op het ‘juiste’ moment gemeenschap moesten hebben. 
Op 1 december is onze zoon verwekt, op 24 december 
wist ik dat ik zwanger was en op 14 augustus 1991, op de 
verjaardag van zijn zus, is onze Jan geboren, 18 dagen te 
vroeg. Jung heeft geschreven dat wanneer je iets vanuit 
het diepst van je ziel verlangt, er magische krachten 
vanuit de ziel vrijkomen die zelfs het juiste astrologische 
moment kiezen om de wens te realiseren. Volgens mij is 
dit hoe wij onze zoon gekregen hebben. 

Heidi van der Spoel

Droom over oma

Ik was 18 jaar, woonde op Aruba en kreeg ’s nachts een 
droom dat mijn oma gevallen was en op bed lag en “au 
au” riep. 
Wij zouden in die periode voorgoed naar Nederland ver-
trekken met het hele gezin. Ik vertelde de volgende dag 
de droom aan tafel aan mijn ouders, maar zij gingen er 
niet op in! 

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 werkelijkheid aan het wankelen 

brengen… 

Wilt u een paranormale ervaring met anderen delen, dan vra-

gen 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



TVP  TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE & BEWUSTZIJNSONDERZOEK  NR 1  20112

Wat schetste mijn verbazing, toen mijn vader een paar 
dagen later een brief van mijn tante ontving, waarin 
stond dat mijn oma op het ijs uitgegleden was en op 
bed lag. In die week is zij overleden. Een boodschap van 
mijn oma? Voor mij was het een soort telepathie, dat zij 
aan ons gedacht heeft en wist dat zij zou overlijden mis-
schien?

Therese Fornara

Voorschouw over aantal schoolkinderen

Ik droomde (als leraar HBO-Pabo) een basisschool te 
bezoeken. Ik had dat voornemen voor de dag daarna. 
In de droom vroeg ik de schoolleider hoeveel kinderen 
de school bevolkten, het antwoord was: 628. Dat herin-
nerde ik me toen ik wakker werd. Het getal 628 vond ik 
absurd, het zouden in de buurt van 450 kinderen moeten 
zijn. ik ging naar de school en vertelde van de droom. 
De schooleidster meldde me dat ze net de 628ste leerling 
had ingeschreven… Is er een verklaring? 

A.W. Boes

PK en verliefdheid

In de periode dat ik in mijn nieuwe huisje woonde – ik 
was inmiddels alleenstaande moeder – was ik met 
Pasen bij mijn zusje in Appelscha met mijn zoontje van 
vier. Ik zou daar beide paasdagen blijven, maar voelde 
een enorme drang om tweede paasdag vroeg naar huis 
te gaan. Op de terugweg belde Inge, mijn vriendin, met 
het voorstel ’s avonds uit te gaan. Aldus geschiedde. Die 
avond ontmoette ik mijn huidige man. Van een man die 
altijd rondzwierf in de buurt van het ziekenhuis waar ik 
werk, had ik een oude bioscoopklok gekregen die niet 
meer werkte. 
Op een dag gingen Ernst (zo heet mijn man) en mijn 
zoon met zijn hond naar het strand. Het was onze eerste 
dag dat wij met ons vieren wat deden (ik bracht andere 
mannen niet zo snel met mijn zoon in contact). Mijn 
zoon (bijna 5) vroeg of Ernst bleef eten en die uitno-
diging nam hij graag aan. Tijdens het eten zei Kylian: 

“Weet je… mijn mama is verliefd op jou.” Ik had het nog 
nooit over verliefd zijn of zo met hem gehad. “Dat komt 
dan mooi uit,” zei Ernst, “want ik ben ook verliefd op je 
moeder.” Op dat moment begon het klokje heel helder 
en zuiver te slaan, alsof het jubelde. Ik vond dat zo’n 
mooi teken, Ernst naderhand ook. Het klokje heeft na-
dien nooit meer geslagen…

Narda de Wit

Telepathie, drie ervaringen

1 —Mijn oma lag in het ziekenhuis met een botfractuur. 
Op een gegeven moment ging het slechter met haar. Het 
zou kunnen dat ze het niet overleefde. De nacht van vrij-
dag op zaterdag kreeg ik een berichtje in mijn slaap van 
een andere oma die overgegaan is. Ze zei dat mijn oma 
in de nacht van maandag op dinsdag tussen 24.00 en 
1.00 uur zou overlijden. Op maandagnacht om 0.45 uur 
is oma ingeslapen. 
2 —Drie jaar geleden, op 25 februari ging de telefoon ’s 
ochtends. Ik zei tegen mijn man: “Dat is mijn moeder, 
mijn vader is dood.” En dit klopte. Mijn vader hadden we 
de dag ervoor nog gesproken, hij was prima in orde op 
dat moment. 
3 —Er gebeuren vaak kleine dingetjes: bijv. als de tele-
foon gaat zeg ik tegen mijn man “dat is…”, en dat klopt 
vaak. Of ik haal extra eten in huis omdat ik denk dat er 
onverwachte eters komen, dat klopt ook 90%. Ook het 
omgekeerde komt voor. We hebben een afspraak ge-
maakt maar ik houd er geen rekening mee want ik weet 
soms van tevoren dat het niet doorgaat.

Naam en adres bij de redactie bekend

Ervaring van contact met oma

Toen mijn oma, waar ik een goede band mee had, was 
overleden en gecremeerd, ging ik met mijn oudste broer, 
een aantal dagen na de crematie, naar haar huis om een 
oude, antieke kast op te halen die mijn broer graag wilde 
hebben. Het huis van onze oma was bijna helemaal leeg 
gehaald door een opkoper die het grootste deel van de 
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inboedel zou laten veilen. Op de antieke kast na, lagen 
hier en daar nog wat rommeltjes. Ik besloot nog een 
laatste keer door haar huis te lopen, immers het zou 
worden verkocht aan derden. Ik liep door alle kamers en 
dacht terug aan hoe het eruit had gezien toen mijn oma 
er nog woonde. Ik kwam weer beneden en mijn broer be-
sloot hetzelfde te gaan doen. Toen hij op de slaapkamer 
kwam, zag hij op de plaats waar haar bed had gestaan 
alleen maar stof liggen en bedacht dat onze moeder op 
de plaats waar het bed stond, waarschijnlijk ooit was 
verwekt. Op dat moment zag hij een kleine foto liggen in 
het stof. Hij pakte die op en zag dat het een foto was van 
hemzelf van toen hij een paar jaar oud was. Beneden 
gekomen vertelde hij me deze ervaring en direct daarna, 
bij het over m’n schouder kijken, zag hij weer een kleine 
foto liggen, dit keer midden in de woonkamer. M’n broer 
wees me erop en we liepen er samen naartoe. Het was 
ditmaal een foto van mijzelf van toen ik tien jaar oud 
was. We raakten in een aparte stemming en hadden 
allebei het gevoel alsof onze oma dit zo had geënsce-
neerd. Dagen na het voorval voelde ik sterk de aanwezig-
heid van mijn oma in m’n huis. Ik vond dat onprettig. ’s 
Nachts droomde ik dat mijn zus mijn oma aan de tele-
foon kreeg waarna ik de hoorn uit haar hand nam en het 
gesprek met m’n oma aanging. Ik zei in de droom tegen 
haar: “Maar oma, dit kan toch niet want u bent dood!” 
M’n oma was erg aardig en ik herkende direct haar stem. 
Daarna vroeg ik haar: “Waar bent u nu?” Waarna ze 
de hoorn op de haak gooide en ik met hartkloppingen 
wakker werd waarbij ik tijdens het ontwaken haar stem 
steeds hoorde met een interval alsof er een naald in de 
groef van een plaat bleef steken.

Naam en adres bij de redactie bekend

Voorschouw over beenbreuk

Toen ik 16 was fietste ik met mijn andere vriendin vanuit 
school over de Krommenieërweg in Wormerveer. Haar 
vriendje Henk Boots had zijn been gebroken en we zou-
den daar die avond op bezoek. Terwijl we fietsten zei ik 
tegen haar: “Henk Dekker heeft ook zijn been gebroken.”
Dat kwam zomaar als een soort van weten in me op. Ik 
kende Henk Dekker amper, en wist al helemaal niet waar 

hij woonde. Toen we op bezoek waren bij Henk Boots 
die avond, hoorden we dat Henk Dekker ook zojuist zijn 
been gebroken had. Dat moest dus nog gebeuren toen ik 
dat vertelde aan mijn vriendin. Achteraf bleek dat we on-
geveer langs zijn huis fietsten toen ik haar dat vertelde…

Narda de Wit
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Wat is er dan nog ‘onmogelijker’ aan? Nou, bij tijdreizen 
gaat niet alleen informatie terug in het verleden zoals 
bij precognitie maar zelfs hele materiële systemen, bij-
voorbeeld een mens van vlees en bloed of zoals in een 
aantal theoretische verhandelingen over een biljartbal 
die met zichzelf in het verleden gaat botsen.
Nahin behandeld in zijn boek op een voor leken redelijk 
toegankelijke manier het onderwerp tijdreizen vanuit 
drie gezichtspunten. Namelijk het natuurkundig-theore-
tisch perspectief, het natuurkundig-praktisch perspectief 
en het perspectief van de filmmakers en schrijvers die in 
de loop van de afgelopen eeuw tijdreizen als dramatisch 
effect in hun producten gebruikten. Het boek biedt voor 

de cultureel geïntereseerde een enorme schat aan verwij-
zingen naar en besprekingen van dit genre. 
Maar wat mij betreft is het theoretische deel het meest 
interessant. Het is een prestatie dat Nahin de diverse 
theoretische benaderingen, waaronder natuurlijk 
Einsteins relativiteitstheorieën, op een begrijpelijke wijze 
weet over te brengen. Onder de theoretische beschou-
wingen vallen ook de behandeling van de paradoxen die 
kunnen ontstaan als een tijdreiziger naar het verleden 
reist, met name als het zijn eigen verleden betreft. Op 
dat punt moeten we wel vaak Nahin op zijn woord ge-
loven dat uit berekeningen en meer gecompliceerdere 
theoretisch beschouwingen zou blijken dat het met die 

Time machines, time travel in Physics, 

Metaphysics and Science fiction 

—Paul J. Nahin

ISBN 1-56396-371-X

Tijdreizen is niet alleen een onderwerp dat in zeer veel science fiction-films en -boeken de hoofdrol speelt maar het is ook een 

geaccepteerd onderwerp van natuurkundige studie. Het is merkwaardig dat het onderzoek van paranormale verschijnselen ge-

marginaliseerd en geridiculiseerd wordt in academische kringen terwijl een onderwerp dat eigenlijk nog veel meer ‘onmogelijk’ 

is door veel vooraanstaande wetenschappers serieus behandeld wordt.

Dick Bierman
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paradoxen in de praktijk erg meevalt. Interessant vond 
ik te merken dat in de wereld van de fysici die zich met 
dit onderwerp bezighouden ‘de vrije wil’ een belangrijk 
element is in de discussies. Terwijl het tegenwoordig 
bon ton is onder neuropsychologen om te zeggen dat de 
‘vrije wil’ niet bestaat en een illusie is, putten de knapste 
koppen der aarde zich uit om vooral hun voorbeelden als 
de biljartbal zo te kiezen dat ‘vrije wil’ geen roet in het 
eten kan gooien. 
Ergens achterin het boek zijn wat technische notities 
met wiskundige achtergrond maar voor de rest is het op 
het punt van de theorievorming zeer toegankelijk. Nahin 
is ook meer een journalist dan een wetenschapper en 
daarin zit dan ook wel weer een gevaar, want hij slaagt 
er niet goed in de verschillende theoretische posities 
goed te verbinden; daarvoor moet je eigenlijk een beetje 
boven de stof staan. 
Nahin behandelt fundamentele vragen als wat is tijd, 
heeft tijd een richting, wat is nu, wat is causaliteit en 
onomkeerbaarheid, heeft tijd meer dimensies, welke pa-
radoxen treden op, kunnen we het verleden veranderen, 
is er een relatie tussen tijdreizen en quantummechanica, 
zijn er tachionen (deeltjes die sneller zijn dan het licht), 
enzovoorts. 
En, jawel, hij behandelt ook het fenomeen van ‘tijdsym-
metrie’ en wel in de context van Maxwells theorie van 
elektromagnetische velden waarbij altijd twee theore-
tische mogelijkheden opduiken, de ‘retarded’ en de 
‘advanced’ oplossing. De ‘advanced’ oplossing geeft een 
golf die terugloopt in de tijd. Nahin bespreekt daarbij 
ook de ‘absorber-theorie’ van Wheeler en Feynman en 
de mogelijkheid om signalen naar het verleden te zen-
den. Opvallend is dat hij geen enkele referentie maakt 
naar paranormale verschijnselen als precognitie waarbij 
de relatie met signalen naar het verleden sturen toch 
evident is. Elders in dit nummer wordt bij de bespreking 
van de CIRTS-theorie betoogd dat indien die signalen uit 
je eigen brein komen en je die signalen zelf terug in het 
verleden ontvangt je niet alleen precognitie maar ook 
telepathie en helderziendheid kunt verklaren. En als je 
nog een stapje verder gaat door te stellen dat de tweede 
hoofdwet van de thermodynamica bij tijdsomkering 
ontwikkelingen van materiële systemen voorschrijft naar 
meer orde dan kun je ook psychokinese begrijpen. Maar 
geen woord daarover. Kennelijk is het noemen van dit 

soort verschijnselen totaal taboe.
Zou dat kunnen verklaren waarom ‘onze eigen’ 
Nobelprijswinnaar ’t Hooft zo mordicus anti-parapsy-
chologie is? Zelfs ’t Hooft heeft zich in zijn academische 
werk uitgesproken over de mogelijkheid van tijdreizen 
en het zal u niet verbazen dat het voor hem absoluut on-
mogelijk is. Zou hij de link zien tussen parapsychologie 
en tijdreizen? Overigens zien we in de films en boeken 
waarin wordt tijdgereisd meestal ook geen paranormale 
verschijnselen hoewel de link tussen deze verschijnselen 
en tijdreizen de science fiction-auteurs toch ook niet ont-
gaan moet zijn. 
De bespreking van terugreizende signalen beslaat echter 
maar een zeer klein gedeelte van het boek; waar het om 
gaat is de vraag of het voor mensen (met natuurlijk sig-
nalen in hun hoofd) zelf mogelijk is om terug (of vooruit!) 
te reizen. 
Theoretisch is de eindindruk dat tijdreizen mogelijk zou 
moeten zijn als de paradoxen, zoals iemand die terug-
reist in de tijd en zijn eigen verwekker voor geslachtsrijp-
heid ombrengt, vermeden kunnen worden. Maar o jee, 
praktisch lijkt het eigenlijk onhaalbaar. De energieën 
die nodig zouden zijn om een zogenaamd ‘wormhole’ te 
creëren gaan zelfs ons voorstellingsvermogen te boven. 
Maar de praktische implicaties van tijdsymmetrie en de 
mogelijkheid dat alleen informatie terugvloeit zijn ‘al-
leen’ beperkt door de randvoorwaarde dat er geen para-
doxale situaties uit voort mogen komen. 
Dat paranormale verschijnselen zo moeilijk te repliceren 
zijn, kan wellicht te maken hebben met die randvoor-
waarde dat er geen paradoxen mogen voorkomen. Als je 
een voorspellende droom zou hebben dat je huis de vol-
gende dag in de fik gaat dan wil je dat voorkomen. Als de 
droom zo gedetailleerd is dat je zelfs weet dat de brand 
ontstaat door een omvallende kaars, dan ga je natuurlijk 
alle kaarsen uit je huis verwijderen. Maar als je dat doet 
neem je de oorzaak van die droom weg. Dat is een para-
dox. Dus zo gedetailleerd kan die droom niet worden. 
Nahins boek is een must voor mensen die dat tijdreizen- 
science fiction-genre wat beter willen doorgronden en 
over films als ‘Back to the future’ een wetenschappelijk 
gefundeerd oordeel willen geven. Het is minder geschikt 
voor hen die er een theoretische fundering voor paranor-
male verschijnselen in willen vinden. 
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Eigenlijk is het geen atlas van het hiernamaals, maar een 
verzameling atlassen van meerdere hiernamaalsen. Meer 
dan tien grote cultuurhistorische periodes – in chrono-
logisch overzicht weergegeven – brengen letterlijk de 
voorstellingen over het hiernamaals in beeld. Hiervoor 
hebben de auteurs prachtige atlaskaarten ontworpen 
die aansluiten bij de beschrijvingen uit die tijden. Al le-
zende waan je jezelf een ontdekkingsreiziger en ontmoet 
verrassende en bizarre werelden. De tocht begint in het 
Mesopotamische rijk, waar het schrift werd uitgevonden 
(het schrift vormt – uiteraard – het belangrijkste bron-

nenmateriaal voor dit soort studies).
Hier ontmoeten we de eerste ontdekkingsreiziger in 
het hiernamaals, Gilgamesh. Gilgamesh, op zoek naar 
onsterfelijkheid, ontmoet angstaanjagende dodelijke 
schorpioenmensen en bezoekt paradijselijke tuinen met 
edelsteendragende bomen. Onsterfelijkheid vindt hij 
niet. Hij moet zich neerleggen bij de sterfelijkheid van 
de mens en van het leven genieten. Hoe actueel is dit 
motto trouwens, in een van de oudste teksten over het 
hiernamaals? 
Halverwege het boek maken we kennis met de rijkdom 

Fred Melssen

Geïllustreerde Atlas van het Hiernamaals

—Guido Derksen, Martin van Mousch en Jop Mijwaard

Uitg.: Nieuw Amsterdam

ISBN: 978 90 468 0902 0

Afslag

De mensheid maakt zich sinds het begin van haar beschaving 

voorstellingen van het leven na de dood, het hiernamaals 

(etymologisch: datgene wat zich na deze tijd bevindt). Tot in 

de twintigste eeuw houdt de mens zich niet zozeer bezig met 

de vraag of er een leven is na de dood, maar wel hoe dat leven 

eruit ziet. Vijfduizend jaar cultuurgeschiedenis geeft ons een 

erfenis, een caleidoscoop aan beelden en voorstellingen. 

En deze vormen het onderwerp van de onlangs verschenen 

Geïllustreerde Atlas van het Hiernamaals (Nieuw Amsterdam, 

2010).



TVP  TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE & BEWUSTZIJNSONDERZOEK  NR 1  2011 7

aan voorstellingen over het hiernamaals binnen de 
Islam. Waarbij zijdelings nog eens wordt uitgelegd dat 
de Westerse obsessie met de 72 maagden “vooral voort-
komt uit een wellustige fascinatie van het Westen met 
het islamitische paradijs”. Het woord ‘hoeri’ waar het 
hier om gaat, heeft echter meer een betekenis van puur-
heid en schoonheid en zou kunnen refereren aan ‘witte 
druiven’, waar het Islamitisch paradijs over rept. 
Dit zijn slechts twee voorbeelden uit de veelheid van on-
derwerpen. Het is werkelijk teveel om op te noemen. We 
lezen over het muffe Hades en de heerlijke Elysische vel-
den bij de Grieken. De wording van de Christelijke hemel 
en hel wordt gevolgd vanuit de Hebreeuwse concepten 
over een hiernamaals (“Sheol, Gehenna, Hof van Eden 
en de apocalyps”). De Hindoeïstische en Boeddhistische 
kosmologieën worden gedetailleerd verkend. We lezen 
over het Walhalla en de hel bij onze ‘voorvaderen’, de 
Kelten. En we zien hoe het pastorale idee van het para-
dijs tijdens de urbanisatie plaatsmaakt voor Jeruzalem 
als hemelse stad. In de Renaissance zien we het an-
tropocentrische wereldbeeld opkomen, waar de mens 
meer centraal staat in tegenstelling tot een Almachtige 
god. De hemel wordt gehumaniseerd en dit zien we ook 
terug in de vele kunstvormen die ontstaan. We volgen 
de Reformatie en Contrareformatie, en komen terecht 
in de Barok, tussen het eind van de 16de en 18de eeuw. 
Hier krijgt de hel een wezenlijke en bepalende betekenis 
voor het volk. Een hel met “smeulende moerassen, bran-
dende kraters, gruwelijke duivels…” werd een populisti-
sche voorstelling. De Verlichting en Romantiek temperen 
dergelijke voorstellingen door de kracht van de rede. Er 
ontstaat meer optimisme. Niet alleen de industrialisatie, 
maar ook de wetenschap (Charles Darwin) leidde tot een 
groter vooruitgangsgeloof. 
Deze opsomming geeft een idee wat er zoal aan bod 
komt. De vele opsommingen worden nauwkeurig be-
schreven en historisch goed gepositioneerd. De beelden-
de teksten zijn zo uitvoerig, soms zo bizar, dat ze soms 
hilarisch worden. De studie blijft echter serieus en slaagt 
erin zonder vooroordelen de vele visies naast elkaar te 
plaatsen. 
De auteurs zijn ambitieus wanneer ze concepten en 
voorstellingen uit duizenden jaren cultuurgeschiede-

nis in kaart willen brengen. Ze putten uit een enorm 
scala aan bronnen, waarvan de belangrijkste de my-
thologieën en de Grote Boeken uit de geschiedenis zijn 
(zoals de Egyptische dodenboeken, het Oude en Nieuwe 
Testament, de Koran, de Bhagavad-Gita en de Veda’s, 
om er maar enkele te noemen). Het gevaar is, en de 
geschiedschrijving is zich daar al lang van bewust, dat 
we een soort officiële geschiedenis lezen, naast de (on-
geschreven) geschiedenis van het volk. De auteurs zijn 
zich hiervan bewust en besteden – daar waar nodig is – 
aandacht aan deze laatste geschiedenis. Aan bod komen 
ook volksverhalen, tegenstromingen en sceptische gelui-
den (Lucretius wees al in de 1e eeuw v.Chr. het bestaan 
van een hiernamaals volledig af). Een apart hoofdstuk 
wordt zelfs gewijd aan Cocagne, het Luilekkerland voor 
volwassenen. Cocagne, het land waar werken verboden 
is en waar al het heerlijke zich spontaan en in overvloed 
aanbiedt. Het wordt geschetst als een aards paradijs dat 
het Middeleeuwse volk uitzicht biedt op alle dagelijkse 
ellende.
Aan het woord komen ook zieners en mystici. Aparte 
hoofdstukken worden gewijd aan achtereenvolgens 
Sint-Brandaan, Tondalus, Dante en Swedenborg. Het zijn 
voorbeelden van meesterwerken waar het gaat om uit-
gebreide en gedetailleerde beschrijvingen van het hier-
namaals. Het verhaal van Sint-Brandaan bijvoorbeeld, 
dat een combinatie is van Ierse zeevaartverhalen en 
elementen bevat uit visioenen van vroegmiddeleeuwse 
zieners, beschrijft een reis langs eilanden, met als uitein-
delijk doel het hiernamaals. Of de wonderbaarlijke reis 
van de Ierse ridder Tondalus. Ook hij maakt en beschrijft 
een imaginaire reis naar het hiernamaals, waar hij onder 
meer de afschuwelijke helledelen bezoekt waar voorma-
lige moordenaars, spionnen en verraders terechtkomen 
en bestraft worden. Ook Tondalus ondergaat dit lot (hij 
heeft ooit een koe gestolen) en maakt een soort ‘kleine 
dood’ mee die me deed denken aan beschrijvingen die 
we weleens zien van hallucinatoire ervaringen. Tondalus 
wordt door een aantal duivels in mootjes gehakt, gegrild, 
maar “de stukjes Tondalus voegen zich weer samen en 
de tocht gaat verder”. In de Middeleeuwen werd het 
verhaal van Tondalus immens populair en inspireerde 
tot latere voorstellingen van het hiernamaals, zoals we 

naar de hemel
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die bijvoorbeeld bij Dante terugvinden. Bekender dan 
Tondalus’ tocht is Dante’s Goddelijke Komedie, waarin 
hij zijn visioenen van zijn reizen langs de hel, de lou-
teringsberg en de hemel heeft uitgewerkt. De Zweedse 
mys ticus Emanuel Swedenborg (1688-1772) wordt uit-
voerig aan het woord gelaten. Zijn indringende visioenen 
over het leven na de dood laten een (onder)wereldbeeld 
zien waar de kerken – volgens Swedenborg – nog hele-
maal geen weet van hadden.
De auteurs slagen er goed in de diversiteit aan beelden 
en voorstellingen in kaart te brengen. De lezer voelt zich 
uitgedaagd. We zijn al gauw geneigd om met onze dua-
listische visie (‘naast de hemel is er een hel, soms zelfs 
ook een tussenvorm’) naar die andere voorstellingen te 
kijken, met het risico dat we de essentie van die laatste 
wel eens kunnen missen. De auteurs hebben moeite 
gedaan om de lezer hierbij te helpen en laten zien dat er 
voorstellingen bestaan van een hele andere orde. 
De reis eindigt ergens in de twintigste eeuw. Door de 
Vooruitgang is de hemel inmiddels zo goed als ontvolkt. 
Het hiernamaals is geminimaliseerd tot abstracte voor-
stellingen. Het is een tijd waarin zelfs het voorgeborchte 
van de hel uit de rooms-katholieke geloofsleer werd 
geschrapt (2007) en de duivel niet meer als persoon 
mag worden beschouwd. Spreekt er een pessimisme 
uit het boek wanneer dit eindigt met de woorden “De 
bloemrijke denkbeelden en beschrijvingen van voorheen 
zijn voor de moderne denker passé”? Misschien wel, en 
is de grote vraag tegenwoordig vaak niet meer: hoe ziet 
een hiernamaals eruit, maar is er een hiernamaals, een 
leven of bewustzijn na de dood? Maar we krijgen ook 
een mooie en bloemrijke erfenis van veel tradities en 
denkbeelden. Wat dat betreft is alles mogelijk en kunnen 
we zelf keuzes maken.
Daarom besluiten de auteurs met een metrokaart. Een 
kaart van het hedendaagse hiernamaals. Met afslagen 
en kruispunten. Bij Station Twijfel kun je overstappen. 
Station Doemdorp loopt dood. 

Toch gebeurt een gebeurtenis als deze toch echt niet 
vanzelf. Het zijn de toewijding, doorzettingsvermogen en 
durf van de sprekers die met hun onderzoek en resulta-
ten je iedere keer weer enthousiasmeren en je achteraf 
laten beseffen dat bewustzijn een legitiem onderzoeks-
veld is – een juiste noemer onder zoveel gevarieerde tel-
lers. Daarnaast is een belangrijk deel van de formule van 
de conferenties de uitnodiging: naast de eminente spre-
kers wordt iedereen gevraagd zijn of haar perspectief 
aan te bieden in parallelsessies en posterpresentaties. 
Het publiek is daarom dan ook altijd persoonlijk betrok-
ken en de interactie tussen sprekers en publiek daarom 
vaak warm en geïnteresseerd. Dit is niet triviaal aange-
zien er hierdoor onderzoek gepresenteerd kan worden 
dat, bijna per definitie, in het spanningsveld ligt rondom 
de mainstream wetenschap. Na je een weekje in dit 
niemandsland begeven te hebben lijkt het centrum van 
de wetenschap in ieder geval iets verlegd. Steeds duide-
lijker bekruipt het gevoel je dat we zonder een fascinatie 
met onze eigen ervaring, vroeg of laat essentiële eigen-
schappen van de realiteit aan ons voorbij laten gaan.
Laat ik als voorbeeld twee controversiële onderwerpen 
kort belichten.

DNA geheugen in water —Luc Montagnier is viroloog 
en ontving in 2008 de (gedeelde) Nobelprijs voor zijn 
ontdekking van HIV. Hij zal bij sommige van u echter 
ook bekend zijn als degene die een jaar later een studie 
publiceerde waarin hij claimde een ontdekking gedaan 
te hebben die (wanneer het waar blijkt te zijn) een van 

Stephen Whitmarsh

Het bewustzijnscongres is er altijd een van controversen. Het 

onderwerp bewustzijn roept dat dan ook wel op met vragen 

als ‘waar komt bewustzijn vandaan?’, ‘waar dient het toe?’ en 

‘hoe kan je het onderzoeken?’ Dit leidt iedere keer weer tot 

een exotische schotel met unieke combinaties van materialisti-

sche, monistische, en dualistische ingrediënten.

‘Toward a science



TVP  TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE & BEWUSTZIJNSONDERZOEK  NR 1  2011 9

de meest revolutionaire ontdekkingen zal zijn die ik in 
mijn leven zal meemaken. De ontdekking verloopt over 
enkele stappen. Allereerst liet hij zien dat bacterieel 
en viraal DNA een identificeerbaar elektromagnetisch 
(EM) resonantiespectrum uitzendt onder invloed van 
EM-achtergrondstraling. Achtergrondstraling, overigens, 
in de Schumann-reeks – de natuurlijk optredende reso-
nantie van het EM-veld tussen de aarde en de atmosfeer. 
De volgende stap op de ladder van controverse is dat 
dit EM-spectrum overgenomen wordt door het water 
waarin het DNA is opgelost. Met andere woorden: het 
specifieke EM-spectrum van de DNA-structuur wordt 
gekopieerd in de structuur van het water zodat deze 
hetzelfde EM-spectrum blijft uitstralen, zelfs als de op-
lossing water+DNA zo sterk verdund wordt dat het geen 
oorspronkelijk DNA-molecuul meer bevat. De laatste stap 
op de ladder van de controverse – en deze maakt dat de 
ladder lijkt op het touw van een fakir – is dat Montagnier 
vervolgens aantoont dat de eiwitten die normaal ge-
sproken het DNA uitlezen en kopiëren, in staat zijn dat 
te doen op basis van slechts de microstructuur van 
het water – het geheugen van het DNA. Hij past nu zijn 
techniek experimenteel toe voor het identificeren van 
viraal DNA in behandelde patiënten, in de hoop behan-
delingen effectiever te maken door het verwijderen van 
het ‘virtuele’ geheugen van het virus-DNA. In principe 
zouden Montagniers experimenten redelijk eenvoudig te 
repliceren moeten zijn in andere laboratoria, die hopelijk 
spoedig ons ongeloof op de proef kunnen stellen. 

EEG na de dood —Het volgende voorbeeld roept mogelijk 
nog meer ongeloof op. Deze keer niet qua resultaten 
– die lijken ontegenzeggelijk – maar qua interpreta-
tie van sommige: een hersensignaal van het moment 
dat het bewustzijn de hersens ‘verlaat’. Dr. Chawla 
presenteerde op de zaterdagmiddag zijn bevindingen 
die hij in 2009 publiceerde onder de titel Surges of 
Electroencephalogram Activity at the Time of Death: A 
Case Series. Het begon als een toevalstreffer: in een 
hospice registreerde hij het EEG van terminale patiënten 
om er zeker van te zijn dat ze op het laatste moment in 
het meeste comfort (in ieder geval zonder pijn) zouden 

of consciousness’
—Verslag van het bewustzijnscongres

sterven. Nadat het hart stopte bleef de EEG nog even 
aanstaan. Onder verbijstering en schrik vertoonde het 
EEG enkele minuten na de dood ineens een drastische 
piek – volgens het apparaat tot het niveau van bewust-
zijn – om enkele tijd later weer (nu voorgoed) tot ‘nul’ 
terug te vallen. En dit gebeurde niet één keer, maar nu 
ze er naar op zoek waren iedere keer. Om er zeker van 
te zijn dat het geen elektrische storing was werden alle 
andere elektrische apparaten uit de ruimte verwijderd 
maar iedere dood bleef binnen een minuut of drie ge-
volgd worden door deze EEG-piek. Uiteindelijk was Dr. 
Chawla in staat een EEG-opname te maken waaruit bleek 
dat het echt hersensignaal was en was hij uiteindelijk 
in staat het controversiële artikel te publiceren. Als het 
hierbij was gebleven was het wellicht slechts een obscu-
re bevinding gebleven. Maar op 27 januari van dit jaar 
verscheen het (overigens gratis op internet verkrijgbaar) 
artikel Decapitation in Rats: Latency to Unconsciousness 
and the ‘Wave of Death’, door een onderzoeksteam van 
de Radboud Universiteit Nijmegen. De auteurs waren ge-
vraagd een EEG-studie te doen naar de dood van muizen 
door guillotine, een standaardpraktijk in experimenteel 
onderzoek. Het doel was te onderzoeken hoe humaan 
deze techniek is en of verdoving wellicht gewenst is. De 
resultaten waren duidelijk: Binnen 17 seconden verto-
nen de hersenen geen activiteit meer en zijn de arme 
beestjes hoogstwaarschijnlijk al uit hun lijden verlost. 
Gelukkig hadden de onderzoekers echter nog wat langer 
het EEG opgenomen. En ja hoor, het EEG van iedere muis 
(n=8) vertoonde een halve tot één minuut na onthoof-
ding ineens een korte piek. Omdat er in de oorspronke-
lijk vraagstelling ook onderzocht werd of verdoving een 
effect zou hebben, kon deze ‘Wave of Death’ ook bij 
die (zeer sterk) verdoofde muizen onderzocht worden. 
En inderdaad, ook bij deze muizen(n=9) werd de dood 
gevolgd door een korte EEG-piek, maar nu wel wat later. 
Ondertussen heeft Dr. Chawla bij ruim 100 mensen een 
registratie van deze ‘Wave of Death’ en is het duidelijk 
dat deze ontdekking een buitenkans zal bieden in het 
onderzoek naar – het einde van – bewustzijn. De con-
ferentie had in ieder geval met deze presentatie wel het 
best mogelijke einde gekregen – een open einde. 
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Dick Bierman

Dat kan niet,

raadsel is eigenlijk waarom we er zo weinig van zien.”
Over dat raadsel direct meer.

Tijd in het kwadraat
Costa de Beauregard doelde met zijn uitspraak op een 
aspect binnen de fysische theorieën dat wel ‘tijdsymme-
trie’ wordt genoemd. Stel je hebt een materieel sys teem 
en je wilt weten hoe dat systeem gaat veranderen. Laten 
we zeggen, we hebben een klein lampje waaruit licht-
deeltjes komen. Theoretisch beschrijf je dat systeem met 
een aantal wiskundige vergelijkingen, in dit geval de ver-
gelijkingen die Maxwell heeft bedacht. Zo’n setje verge-
lijkingen wordt wel het formalisme genoemd (een aantal 
formules dus). De wiskunde verschaft je het gereedschap 
om uit die formules af te leiden hoe dat dan verder gaat 
met die lichtdeeltjes. Het geeft een oplossing.
Dat oplossen van zo’n setje vergelijkingen vereist wel dat 
je twee extra zaken specificeert. De eerste is de begin-
toestand. Zeg maar de toestand op tijdstip 0, als je testje 
begint, in ons geval dus de intensiteit van de lichtbron. 
Het tweede is de context, ook wel de randvoorwaarde. 
Als je die lichtbron plaatst in een aan de binnenkant 
spiegelende doos dan zullen die lichtdeeltjes eeuwig 
heen en weer blijven vliegen in die doos, terwijl als die-
zelfde lichtbron onder een hoop zand wordt geplaatst je 
natuurlijk een heel andere situatie hebt, omdat de mees-
te lichtdeeltjes door het zand worden geabsorbeerd en 
in warmte worden omgezet. Als je die vergelijkingen plus 
de begintoestand en de randvoorwaarden allemaal net-
jes oplost, dan staat ons een verrassing te wachten: er is 
niet één maar er zijn twee oplossingen! Deze twee oplos-
singen hebben twee geaccepteerde namen: de ‘retarded’ 
oplossing en de ‘advanced’ oplossing. De eerstgenoem-

‘Psi kan niet’
Hoe vaak heb ik het wel niet gehoord: “Precognitie, dat 
is onzin, want dat kan niet. Wat je ook uit je experimen-
ten krijgt, het maakt niets uit. Want volgens de fysica is 
het gewoon onmogelijk.”
Nou is het niet de eerste keer in de geschiedenis van de 
wetenschap dat verschijnselen voor onmogelijk worden 
gehouden. Ooit werd hetzelfde gezegd over ‘stenen die 
uit de lucht vallen’ (meteorieten) en ‘radiostraling’. Dat 
laatste was volgens de sceptici pure metafysica, en had 
niets met de materiële werkelijkheid van doen, wat je 
niet ziet bestaat niet. Tegenwoordig is dat alleen nog 
maar waar voor zingende kinderen. 
(www.youtube.com/watch?v=6A0LAoKyZNo)
Het misverstand waarop dit soort uitspraken berust is 
dat de wetenschap klaar zou zijn. Af. Zoals veel weten-
schappers dachten aan het einde van de 19de eeuw: sluit 
de patentbureaus, er valt niets meer uit te vinden. We 
weten alles. 
Maar wat eerst onmogelijk was volgens het geldende 
fysische model blijkt na de ontwikkeling van nieuwe the-
orieën juist zelfs onvermijdelijk. En als er iets duidelijk 
is, dan is het wel dat de natuurkunde nog niet af is. De 
problemen lijken zich zelfs op te stapelen.

‘Psi kan wel’
Maar zelfs als de wetenschap wel af zou zijn, dan nog is 
de uitspraak ‘psi kan niet’ niet juist, want zelfs binnen 
de huidige stand van de wetenschap is precognitie theo-
retisch wel mogelijk. En we hebben zelfs de onbegrijpe-
lijke kwantumfysica niet nodig! De bekende theoretisch 
fysicus Costa de Beauregard schreef: “Precognitie wordt 
onmiskenbaar voorspeld door de fysische theorieën, het 

Zijn paranormale verschijnselen theoretisch verklaarbaar?
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de komt perfect overeen met wat we in de experimenten 
zien. De tweede is de zogenaamde tijdsymmetrische 
oplossing, een oplossing waarbij de causale keten 
terug in de tijd loopt. En waarvan we in de natuurkunde 
experimenten tot nu toe geen duidelijk teken hebben 
waargenomen. De meeste praktiserende natuurkundigen 
hebben daarom die ‘advanced’ oplossing de status van 
‘een foutje in de wiskunde’ gegeven. Theoretische fysici 
als Feynman en Wheeler waren daar niet echt blij mee en 
hebben geprobeerd het nooit waarnemen van de ‘advan-
ced’ oplossing te verklaren uit kosmologische randvoor-
waarden (de kosmos-context is dan te vergelijken met de 
‘spiegelende doos’-context die we eerder als contextuele 
randvoorwaarden bespraken).
Eind vorig jaar werd een parapsychologische theorie ge-
publiceerd die voortbouwt op het feit dat tijdsymmetrie 
in nagenoeg de hele fysica voorkomt. De theorie heet 
Consciousness Induced Restoration of Time Symmetry 
(CIRTS: Journal of Parapsychology, Fall 2010, 273-297).
CIRTS claimt, net als Costa de Beauregard 20 jaar gele-
den, dat er totaal niets veranderd hoeft te worden aan de 
natuurkundige theorieën om paranormale verschijnselen 
te kunnen verklaren. Er zijn twee fundamentele aanna-
mes binnen de theorie:
1 De ‘advanced’ oplossingen, die volgens Feynman en 

Wheeler niet optraden vanwege kosmologische rand-
voorwaarden, treden weer wel op als de randvoor-
waarde is dat de informatie/straling geabsorbeerd 
wordt door hersenen, tenminste als die hersenen op 
dat moment ook bewustzijn produceren. 

2 De mate waarin dat gebeurt is afhankelijk van de mate 
waarin die hersenen als een geheel opereren (cohe-
rent zijn).

Het mooie aan de theorie is dat met deze twee simpele 
aannames alle psi-verschijnselen zijn te verklaren. Dus 
telepathie, helderziendheid, precognitie (incl. presen-
timent) maar ook psychokinese. En dat individuele ver-
schillen tussen mensen ook verklaard kunnen worden. 
Op grond van CIRTS (en aanname 2) kun je bijvoorbeeld 
voorspellen dat mensen die veel mediteren sterkere pa-
ranormale verschijnselen zullen vertonen. CIRTS is daar-
om een theorie die de natuurkundige en de psychologi-
sche aspecten combineert: de psycholoog Carl Gustav 
Jung en de fysicus Wolfgang Pauli zouden tevreden zijn. 
Maar bovenal is het een toetsbare theorie, al is hier de 
ruimte te krap om dat te illustreren.

Terug in de tijd en paradoxen
Die ‘advanced’ oplossing die ‘terugloopt in de tijd’ kun-
nen we ons nauwelijks voorstellen. In een wereld die 
overwegend causaal is, in de zin dat oorzaak voorafgaat 
aan gevolg, is dat ook de beste strategie. Toch is tijdrei-
zen een populair thema in de science fiction. Er zijn maar 
liefst 190 speelfilms waarin ‘time travel’ een rol speelt, 
waaronder de klassieker The Time Machine uit 1960 naar 
het boek van H.G. Wells. Maar ook in een hedendaagse 
serie als Lost speelt tijdreizen af en toe een rol.
Volgens overlevering was het Carl Sagan die het eerst 
tijdreizen wetenschappelijk als serieuze optie bena-
derde. En de ‘time travel’-wetenschappers werden zich 
pijnlijk bewust van de paradoxen die dit gegoochel met 
‘terug in de tijd’-mogelijkheden met zich meebrengt. De 
‘Grandfather Paradox’ is een voorbeeld: de tijdreiziger 
gaat zo’n 60 jaar terug en doodt zijn eigen grootvader 
nog voordat die zich in nageslacht heeft kunnen uitdruk-
ken. Kortom hij creëert een situatie waarin de tijdreiziger 

de tijd loopt niet terug…
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zelf nooit geboren kan worden. Een regelrechte paradox. 
Bij precognitie kun je jezelf iets dergelijks voorstellen: je 
droomt dat je huis de volgende dag in de fik gaat omdat 
je vergeten was een kaars uit te blazen. Bij het opstaan 
vernietig je rigoreus elke kaars in je huis (en in de wijde 
omgeving) opdat je die brand uitsluit. Maar dat betekent 
dat je de informatiebron die tot de droom aanleiding gaf 
wegneemt. Die droom had je dus niet kunnen hebben. 
Ook hier een paradox zij het iets minder dramatisch dan 
de grootvader-paradox. Formeel zijn de paradoxen trou-
wens identiek. Nou heb ik wel wat moeite te geloven dat 
de fysica paradoxen zou toelaten. Moeten we dan toch 
concluderen dat ‘psi niet kan’? 
Gelukkig hebben de knappe koppen uit de kosmologie 
en de theoretische fysica wat langer nagedacht over die 
(tijdreis-)paradoxen. 
Het is de Russische kosmoloog Novikov geweest die hier 
het meeste expliciet over heeft nagedacht (en.wikipedia.
org/wiki/Novikov_self-consistency_principle). Zijn ‘self-
consistency principle’ stelt dat tijdreizen echt wel moge-
lijk is als er maar geen enkele mogelijkeid is een paradox 
te creëren. En dan blijven er volgens Novikov voldoende 
mogelijkheden voor tijdreizen over. 

Het vluchtige gedrag van paranormale 
verschijn selen
In het experimenteel onderzoek naar paranormale ver-
schijnselen blijkt het tot nu toe erg moeilijk om een 

benadering te vinden die met enige garantie de ver-
schijnselen aan het daglicht brengt. De CIRTS-theorie 
stelt dat dit misschien helemaal niet komt omdat er 
zoveel ongecontroleerde variabelen bij die experimenten 
mogelijkerwijze een rol spelen, maar dat er een veel 
diepere en intrinsieke reden is. Dat zou dan zijn, dat 
Novikovs ‘self-consistenty principle’ de kop opsteekt en 
de tijdreismogelijkheden beperkt op het moment dat je 
een paradox zou kunnen creëren. Het is logisch dat bij de 
eerste experimenten van een nieuw type de kennis nog 
zo beperkt is dat je met geen mogelijkheid een paradox 
kunt creëren. Maar naarmate je er meer greep op krijgt 
wordt het in principe wel mogelijk en dan… verdwijnt het 
verschijnsel. Deze hypothese biedt aanknopingspunten 
om tot nieuwe experimenten te komen die te allen tijde 
‘self-consistent’ zijn in Novikovs benadering en dus geen 
last meer zouden hebben van decline-effecten en repli-
catieproblemen.

De ‘kan niet’-zeggers
Tot slot vraag ik me af waarom de hardcore sceptici spe-
ciaal tegen de parapsychologie ten strijde trekken. Clubs 
oprichten om te zorgen dat onderzoek naar paranormale 
verschijnselen geen subsidie kan krijgen of om ervoor 
te waken dat er niets over psi aan een universiteit mag 
worden verteld… En dat diezelfde sceptici het veld van 
tijdreizen totaal ongemoeid laten. Als time travel kan, is 
psi een peuleschil. 
Het moet gezegd dat de meest rabiate tegenstanders van 
de ‘parapsychologie als wetenschap’ vooral psychologen 
zijn. Hun hele wereldbeeld is klassiek en extreem cau-
saal (ipv correlationeel). En misschien is er bij deze psy-
chologen ook sprake van physics-envy (en.wikipedia.org/
wiki/Physics_envy). En dan heeft het voor hen geen pas 
om kritiek op fysici te uiten. Soms denk ik wel eens, wel-
licht was de parapsychologie aanzienlijk verder geweest 
als ze zichzelf ‘para-fysica’ had genoemd. 

Het moet gezegd dat de meest rabiate 

tegenstanders van de ‘parapsychologie 

als wetenschap’ vooral psychologen zijn. 

Hun hele wereldbeeld is klassiek en ex-

treem causaal (ipv correlationeel).
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Op 28 mei, de Dag van de Parapsychologie, starten we 
de eerste online voorspellingen-databank!
De doelstelling is eenvoudig. Met de databank is het 
mogelijk om – al dan niet anoniem – een voorspelling 
in te sturen. Die voorspelling wordt op een gegeven 
moment openbaar door publicatie op de site. Voor het 
eerst wordt het mogelijk om anoniem een voorspelling 
in te sturen, waarbij de inzender kan aangeven wanneer 
de voorspelling gepubliceerd zal worden; waarbij de in-
zender moet aantonen dat hij daadwerkelijk de inzender 
is; en waarbij de hele wereld kan controleren of er niet 
geknoeid is in de tijd die verstreken is tussen inzending 
en publicatie. 
Zie de voorspellingenbank als een soort digitale notaris. 
In deze zin is de voorspellingenbank uniek in zijn soort. 
We hebben geen uitgesproken verwachtingen. Ons doel 
is het aanbieden van een betrouwbaar platform waarop 
iemand een voorspelling kan neerzetten. 
Twee technische snufjes zijn cruciaal in deze opzet en 
verdienen wat meer uitleg: de waarborg van integriteit en 
van authenticiteit.

Waarborg van integriteit
Op het moment dat een voorspelling wordt ingestuurd, 
wordt hiervan een hash gemaakt. Zie een hash als een 
vingerafdruk, een soort DNA-profiel, van die voorspelling. 
Wanneer op een later tijdstip de voorspelling wordt ge-
publiceerd, is het voor iedereen mogelijk om deze hash 
opnieuw uit te rekenen. Als de te gebruiken hashbere-
kening (het hashing algoritme) maar zorgvuldig genoeg 
gekozen wordt, dan is onomstotelijk aan te tonen dat er 
niet is geknoeid met het bericht sinds insturing. De onli-
ne databank waarborgt de integriteit van de ingestuurde 
voorspellingen. Die hashes worden gepubliceerd op de 
site, op sociale media en webarchieven, en men kan zich 
erop abonneren via RSS of e-mail. 

Waarborg van authenticiteit
Iemand stuurt een voorspelling in. Deze wordt anoniem 
opgenomen. Toch wil de inzender op een later tijdstip 
kunnen aantonen dat de voorspelling van hem of haar 
is. Hierin wordt voorzien door een klein stukje complexe 
techniek van codering (encryptie). Zeer kort samengevat 
komt het hierop neer: de ingestuurde voorspelling wordt 

gecodeerd met een unieke (random aangemaakte) sleu-
tel. Deze sleutel wordt afgegeven aan de inzender, en 
aan niemand anders. Vervolgens wordt de tekst van de 
voorspelling geplakt aan de tekst van de (onleesbare) 
gecodeerde versie van deze voorspelling. Dit gehele 
resultaat wordt op een later tijdstip openbaar, waarbij 
iedereen weet dat het onleesbare gedeelte hierin een 
gecodeerde versie is van het leesbare gedeelte. Alleen 
de sleutel kan aantonen dat beide versies gelijk zijn. Het 
versleutelprogramma moet natuurlijk dusdanig goed zijn, 
dat het onmogelijk is de sleutel te achterhalen aan de 
hand van het versleutelde bericht. De databank voorziet 
hiermee in het waarborgen van de authenticiteit. 
We hanteren voorlopig twee mogelijke scenario’s waarbij 
een voorspelling openbaar wordt gemaakt. Het eerste 
scenario houdt in dat de voorspelling automatisch op 
een – bij de inzending aangegeven datum – openbaar 
wordt gemaakt. Bij het tweede scenario wordt de voor-
spelling openbaar gemaakt door de inzender zelf. Hierbij 
wordt de bovengenoemde sleutel gebruikt die hij ontvan-
gen heeft tijdens de inzending.
Natuurlijk is er kritiek denkbaar en legitiem. Als de 
codering gebeurt op de server: hoe kunnen de server-
beheerders garanderen dat zij niet een kopie van het 
onversleutelde bericht of van de sleutel zelf achterhou-
den? Doet het filedrawer-probleem niet zijn intrede wan-
neer iemand bijvoorbeeld 100 lotto-uitslagen instuurt, 
en alleen de juiste publiceert? Deze en andere zaken 
hebben onze aandacht; we hopen onze eerste versie in 
de nabije toekomst te verbeteren. Op 28 mei starten we 
bescheiden waarbij we de bovengenoemde functionali-
teit aanbieden in twee talen (Nederlands en Engels). Het 
project zal een open source-karakter krijgen: de procedu-
res en technieken zijn transparant en geïnteresseerden 
kunnen participeren waar nodig. Het project vindt plaats 
in samenwerking met de SPR en het Parapsychologisch 
Instituut. 

Heeft u kritiek, vragen of suggesties? Of wilt u participeren in het pro-

ject (bijvoorbeeld door teksten te vertalen naar een van de wereldtalen, 

met uitzondering van Engels of Duits), neem dan contact op met ons: 

info@paranormalpredictions.org. De databank zelf is toegankelijk via: 

www.paranormalpredictions.org.

Fred Melssen

Online Paranormal Prediction Database (OPPD)
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Sterrenbeelden
De populaire ‘sterrenbeelden’-rubrieken in kranten en 
weekbladen hebben maar weinig met de ‘echte’ astrolo-
gie te maken. Ze worden soms niet eens door astrologen 
volgeschreven, maar door mensen die de kunst van 
het wekelijks uit de duim zuigen uitstekend verstaan. 
Bovendien: als zo iemand de ‘voorspelling’ doet dat het 
voor Weegschalen “deze week een zeer gunstige periode 
is om naar de kapper te gaan” (ooit in een Britse krant 
gestaan), dan zou mogelijkerwijs eentwaalfde deel van 
de mensheid een run op de kapsalon hebben ingezet… 
en daar kwam het toch echt niet van… Die populaire as-

Astrologie

Rudolf Smit1

trologierubriekjes zijn hoofdzakelijk vermaak maar je zou 
de mensen niet de kost moeten geven die ze lezen en 
soms nog geloven ook!
Dit artikel belicht wat facetten van de geboortehorosco-
pie waarin de tijd een hoofdrol speelt. Eigenlijk zit de 
tijd reeds gebakken in het woord: horoscoop, zijnde 
een combinatie van horos (=uur) en scopein (=zien). 
Een horoscoop belichaamt zo het ‘zien van het uur’, het 
geboorteuur, of preciezer, het geboortemoment. Een as-
troloog ‘trekt’ (= berekent) een horoscoop van een kind 
aan de hand van diens geboortegegevens: plaats (aan 
te geven in geografische lengte en breedte) en tijd, bij 

In de astrologie speelt tijd een overheersende rol. Horoscopen gaan over vandaag, over terugkijken en over voorspellen. Met 

name dat laatste heeft de belangstelling van het grote publiek, maar dat betekent nog niet dat de kunst van het voorspellen zo 

verschrikkelijk populair is onder serieuze astrologen. De door de wol geverfden weten immers best wel dat het met de astrolo-

gische voorspelkunst niet zo denderend is gesteld. Maar voor ik daar op doorga lijkt het mij goed om eerst even te vertellen wat 

astrologie precies is, want bij datzelfde grote publiek heersen daarover grote misverstanden.
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voorkeur herleid naar Greenwich Mean Time. Het trekken 
houdt in het aan de hand van genoemde gegevens een 
grafische weergave maken van de plaats die de Tekens 
van de Dierenriem (Ram, Stier, Tweelingen, Kreeft, enz) 
alsook de Zon, Maan, en planeten vanaf Mercurius t/m 
Pluto innemen ten opzichte van de plaats en tijd van 
de geboorte van het kind. Vervolgens wordt e.e.a. in de 
vorm van symbolen ingetekend in een cirkel en zo ont-
staat een persoonlijke horoscoop. Tot enkele decennia 
geleden was dat een vrij veel tijd vragend karweitje dat 
met de hand moest worden uitgevoerd. Met een serie 
tabellen ernaast, een rekenmachientje en potlood en pa-
pier berekende men de horoscoop en dan was men, als 
men het netjes en nauwkeurig wilde doen, al gauw een 
uur of wat kwijt. Tegenwoordig echter kan een computer 
de hele klus (berekenen en tekenen) klaren in een fractie 
van een seconde.

Claims van de astrologie
Het berekenen van de horoscoop is het exact-weten-
schappelijk deel van de horoscopie, immers gebaseerd 
op de natuurwetenschap astronomie (sterrenkunde). 
Maar daarmee houdt het op. Want wat dan volgt is wat 
tegenstanders spottend sterrenwichelarij noemen: het 
vaststellen van toekomstig ‘karakter en lot’ van de gebo-
rene. Dat doet men aan de hand van het in het oosten 
rijzend teken (Ascendant), de posities van de planeten 
(waartoe voor het gemak ook de zon en de maan worden 
gerekend), hun onderlinge afstanden in booggraden – 
60, 90, 120, 180 – alsook hun posities in de zogenaam-
de Huizen = een twaalfvoudige verdeling van de hemel-
bol boven en onder de geboorteplaats. Kortom, in dit 
ene geboortemoment, gesymboliseerd in de horoscoop, 
zit volgens de astrologie een heel leven van pakweg 
80 jaar samengebald. Aan astrologen om dat gegeven 
uiteen te rafelen – in feite doen ze dan een voorspelling 
over hoe een en ander zich in de tijd gaat ontwikkelen. 

Is het waar?
Echter, ruim tweehonderd mensjaren van grondig weten-
schappelijk onderzoek naar de stellingen van astrologen 

hebben uitgewezen dat er van die stellingen nauwelijks 
iets overblijft (zie mijn website astrology-and-science.
com). Maar het moet gezegd: sommige horoscoopana-
lyses kunnen heel correct zijn, zoals destijds professor 
Rühmke (ooit hoogleraar psychiatrie te Utrecht) op-
merkte: “Van de horoscopie zijn mij gevallen bekend die 
zeer treffend zijn” (Leerboek psychiatrie, deel 1, blz 44, 
1957). In de tijd dat ikzelf beroepsmatig bezig was met 
horoscopen maakte ik ook analyses die soms griezelig 
correct bleken te zijn, maar ik denk nu dat dit eerder te 
danken was aan een soort paranormale begaafdheid die 
bij mij geactiveerd werd dankzij de horoscoop (die dan 
diende als ‘inductor’) dan dat het stoelde op statistisch 
vastgestelde wetmatigheden. Want grondig onderzoek 
heeft juist uitgewezen dat, in tegenstelling tot wat astro-
logische leerboeken aangeven, planeet X in teken Y en 
huis Z, beslist niet met een grotere kans dan normaal 
karaktereigenschap P en levensomstandigheid Q alsook 
toekomstig lot R oplevert. Dan heb ik het wel over onder-
zoek over zeer grote aantallen horoscopen – ik weet dat 
astrologen mij nu zullen verwijten dat ik de zaak wel erg 
kort door de bocht voorstel, maar door ruimtegebrek kan 
ik hier onmogelijk in detail op doorgaan. Kortom, astro-
logie als voorspeller van karakter en lot heeft nauwelijks 
nog een poot om op te staan. Wel is mijn sterke vermoe-
den dat sommige astrologen toch heel specifieke en 
correcte uitspraken kunnen doen aan de hand van zo’n 
horoscoop (zonder dat er met de horoscoopeigenaar 
rechtstreeks contact is), maar dan lijkt het waarschijnlijk 
dat psi in het spel zou kunnen zijn. Bloot toeval lijkt mij 
een te gemakkelijke verklaring. Een sprekend voorbeeld 
is de Nederlandse astroloog Leo Knegt (1882-1957) van 
wie ongelooflijk goede analyses bekend zijn. Zie de fi-
guur en het bijschrift op pagina 17.

Voorspellingstechnieken
Is het gegeven van karakter en lot voor een heel leven 
samengebald in dat moment van geboorte al een bizarre 
gedachte, met de diverse voorspellingstechnieken die 
gelden in de astrologie is het nog vreemder gesteld. 
Maar met het eenvoudigste systeem, de zogenoemde 

en tijd
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Figuur 1 —Schilderij 
De astroloog van de 
zestiende eeuwse 
italiaanse schil-
der Bartolommeo 
Passarotti (1529-1592). 
Welke astroloog dit 
was, is niet bekend. 
Het schilderij hangt in 
de Galleria Spada te 
Rome.

transits, zou nog te leven kunnen zijn. Wat de astroloog 
dan doet is de huidige posities van de planeten projec-
teren op de geboortehoroscoop, om vervolgens te zien 
welke contacten zij maken met de geboorteposities – het 
heden wordt dan geprojecteerd op het verleden. Als dan 
bijvoorbeeld de huidige positie van de planeet Saturnus 
in de horoscoop een conjunctie (= samenstand) met de 
geboortemaan zou laten zien, dan zou dat kunnen wijzen 
op een heel moeilijke periode voor de persoon in kwes-
tie. Immers, de maan symboliseert het gevoelsleven, 
en Saturnus in ongunstige zin somberheid, depressie, 
vertraging. Het kan zeker gebeuren dat iemand met zo’n 
transit een periode van depressie ervaart, maar dat hoeft 
beslist niet altijd het geval te zijn. Integendeel, mijn 
eigen onderzoek heeft uitgewezen dat, in tegenstelling 
tot wat astrologen beweren, het maar al te vaak voor-
komt dat belangrijke transits helemaal niet gepaard gaan 
met gebeurtenissen die de betreffende planeetstand 
reflecteren. Sterker nog: net zo vaak komt het voor dat 
belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden zonder dat er 
sprake is van wat voor transit dan ook.
Ik liet al doorschemeren dat er meer voorspellingstech-
nieken bestaan. Ik citeer nu losjes uit mijn boek De 
Planeten Spreken (Fidessa-Bussum, 1976): …met een 
ander systeem – secundaire progressies – wordt het 
gewoon ‘te gek’. Want bij de berekening van die pro-

gressies wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde 
tijdsleutel waarmee wordt ingegaan tegen alles wat in de 
natuurkunde juist wordt geacht. … Bij dit systeem han-
teert men namelijk het Bijbelse principe ‘één dag voor 
een jaar’, zoals geformuleerd in Ezechiël 4:6 en Numeri 
14:34. In de astrologische praktijk komt het er dan op 
neer dat elke dag ná de geboorte van het kind geldt als 
één jaar ná de geboorte. Als bij voorbeeld iemand wordt 
geboren op 10 januari, dan symboliseert die dag het 
eerste levensjaar van het kind, 11 januari het tweede le-
vensjaar, 12 januari het derde levensjaar, enzovoorts. De 
planeetstanden voor die opvolgende dagen worden dan, 
net als bij transits, geprojecteerd op de geboortehoros-
coop en de astroloog kan aan de hand daarvan voorspel-
lingen doen. 
Resultaten? Hier geldt hetzelfde als wat ik heb gezegd 
voor de transits… Soms een regelrechte treffer, maar 
meestal helemaal niets bijzonders.
Nog raarder wordt het met een andere techniek, de 
primaire directies. Dat is een uitermate ingewikkeld 
systeem dat tot voor enkele decennia nauwelijks werd 
toegepast, want de berekeningen vergen pagina’s en 
pagina’s goniometrische berekeningen gebaseerd op he-
melmechanica. Asl je zoiets met de hand deed, moest je 
een halve wiskundige zijn en bovendien betekende dat 
per horoscoop vele uren werk. Dankzij de computer ech-
ter is dat technische probleem opgelost. De tijdsleutel 
is deze: niet een dag na de geboorte staat voor een jaar, 
maar ca elke 4 minuten na de geboorte staan voor een 
jaar in het leven van de geborene. In de praktijk komt 
dat er op neer dat als iemand 90 jaar wordt dat hele 
traject zou kunnen worden afgelezen in pak weg 6 uren 
na de geboorte van die persoon. Wel… ik denk dat zelfs 
Einstein met zijn relativiteitstheorie hier geen raad mee 
zou weten…
Maar astrologen zijn niet zozeer geïnteresseerd in de 
vraag of zoiets theoretisch wel kan. Zij zijn strikt prag-
matisch, dus hun enige interesse is: werkt het? Het 
antwoord is gelijkluidend aan dat over de transits en de 
secundaire progressies. Dus af en toe een treffer, maar 
meestal niet… Of erger: markante posities waarbij je 
iets zou verwachten maar desondanks geen passende 
gebeurtenis. 
Zelf heb ik in de jaren ’80 een hele batterij voorspellings-
technieken losgelaten op de horoscopen van 72 mensen 
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die omkwamen bij ongelukken, en later nog eens bij 
66 mensen die zelfmoord hadden gepleegd. Zulke ge-
beurtenissen zijn ondubbelzinnig hard – je kunt er niet 
omheen. Je zou dus verwachten dat zo’n hard overlijden 
aantoonbaar moet zijn in de horoscoop. Welnu, een 
enkele keer raak, maar meestal niet, of soms standen 
die niet in overeenstemming waren met de gebeurtenis 
in kwestie. Voorbeeld: van oudsher worden vuurwapens 
geassocieerd met de planeet Mars. Je zou dus verwach-
ten dat in een suïcide met een pistoolschot door het 
hoofd Mars een rol zou spelen in een, zoals dat heet, 
‘ongunstig aspect’. Maar neen, deze persoon benam 
zich het leven onder een primair geplaatste Neptunus 
in driehoeksaspect met zijn Ascendant. Wel, een drie-
hoeksaspect (120 graden) wordt gezien als gunstig, en 
Neptunus wordt, in negatieve zin geassocieerd met gas, 
drugs etc. In positieve zin: spiritualiteit, schoonheid, etc. 
Mijn excuses voor het jargon, maar de betekenis moge 
duidelijk zijn: een stand die in het geheel niet zou wijzen 
op suïcide met een vuurwapen.

Conclusie
Astrologische stellingen en technieken waren vanwege 
hun relatieve ingewikkeldheid nooit behoorlijk beproefd, 
tot zulks wel mogelijk werd dankzij de intrede van 
computers. Grote aantallen horoscopen zijn inmiddels 
doorgeploegd, zowel waar het karakterduidingen betreft 
alswel voorspellingstechnieken. De resultaten zijn be-
droevend op beide fronten. 
Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Sommige 
goede resultaten zijn misschien terug te voeren op psi, 
dus in wezen op de persoon van de astroloog. Verder 
moet gezegd dat indien in handen van een psycholo-
gisch onderlegde en invoelende astroloog de horoscoop 
kan leiden tot een goedwerkend therapeutisch gesprek 
met een cliënt. Maar dat is een heel ander verhaal. 

1 Rudolf Smit (1942) was tussen 1970 en 1984 parttime en later 

fulltime astroloog. Hij heeft zich steeds geïnteresseerd voor de we-

tenschappelijke kant van de astrologie en moest in de loop van de 

tijd erkennen dat de astrologie nauwelijks een wetenschappelijke 

basis heeft. 

 Hij runt thans de website www.astrology-and-science.com

Figuur 2 —Een horoscoop uit de oude doos, opgesteld door de as-
troloog Leo Knegt. Het betreft een vrouw, van wie Knegt alleen de 
geboortegegevens ontving – verder niets. Men noemt dit een blinde 
duiding. Ondanks dat schreef Knegt over deze vrouw zeer treffende 
details over karakter en lot. Zo stelde hij (negeer het jargon): “Het 
Pars in Kreeft in [huis] 11 driehoek Venus, heer 10, sextiel Jupiter 
heer 6 en deze in parallel verband toont aan dat zij het best kan 
slagen in een hotelbedrijf of in een of andere functie op een mail-
stoomer, vooral met Venus in Vissen!” De commentator schreef: “Dit 
is ongelooflijk raak! Het eenige wat deze vrouw na jaren van zoeken 
naar een betrekking, heeft gevonden is de functie op een mailstoo-
mer. Ze is stewardess geworden!” [Mailstoomer = passagiersschip]. 
Ik heb deze casus voorgelegd aan enkele tientallen astrologen over 
de gehele westelijke wereld, maar geen van hen kwam tot eenzelfde 
vaststelling. Dit duidt er op dat Knegt vooral intuïtief te werk ging 
(= psi), zoals ook voor mij werd bevestigd door zijn zoon Joost (ook 
astroloog).
Bron: Mr C.P. Van Rossum, ‘Twee Occulte Problemen’: de mensch 
buiten zijn lichaam (uittredingsverschijnselen), de mensch in den 
Horoscoop, experimenten op het gebied van de astrologie. Den 
Haag, Van Stockum en Zoon, 1933.
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De bijzondere geschiedenis van de Nederlandse para-
psychologie verdient de volle aandacht van historici. Het 
was in Nederland dat de eerste professor in de parapsy-
chologie wereldwijd werd aangesteld: Wilhelm Tenhaeff 
in 1953. Ook waren Tenhaeff en Paul Dietz al vanaf de 
jaren dertig aangesteld als privaatdocenten in de para-
psychologie aan respectievelijk de Universiteit Utrecht 
en de Universiteit Leiden. Een ander uniek element in de 
geschiedenis van de Nederlandse parapsychologie is de 
periode van 1974 tot 1986, toen de Universiteit Utrecht 
twee leerstoelen (één gewone en één bijzondere) in de 
parapsychologie had en twee overeenkomstige onder-
zoeksinstituten.

Meer aandacht in het buitenland
Internationaal gezien heeft de geschiedenis van de para-
psychologie meer aandacht gekregen dan in Nederland. 
Vooral in Groot-Brittannië – het geboorteland van ‘psy-
chical research’ – zijn meerdere historische overzichten 
voorhanden. Leden van de in 1882 opgerichte Britse 
Society for Psychical Research hebben regelmatig aan-
dacht besteed aan de geschiedenis van het onderzoek 
naar paranormale fenomenen. Noemenswaardige voor-

beelden hiervan zijn Frank Podmore, Trevor Henry Hall, 
Eric John Dingwall en Alan Gauld. Deze auteurs richtten 
zich vooral op de geloofwaardigheid van de onderzoe-
kers en de mediums die werden onderzocht.
Onder andere onder invloed van Thomas Kuhn’s The 
Structure of Scientific Revolutions zagen vanaf de jaren 
zestig ook sociologen en historici parapsychologie als 
een serieus te bestuderen onderwerp. Sociologen zoals 
Collins en Pinch hoopten door parapsychologische ex-
perimenten uit te voeren van dichtbij een wetenschap-
pelijke revolutie mee te maken. Wetenschapshistorici 
waren voorheen geneigd parapsychologie weg te zetten 
als ‘pseudowetenschap’ en enkel aandacht te besteden 
aan de ‘serieuze’ natuurwetenschappen. Nu ontstond 
onder hen echter het besef dat juist de bestudering 
van parapsychologie laat zien dat wat wordt gezien als 
serieuze wetenschap en wat niet, door de tijd heen 
kan veranderen.1 Twee mooie voorbeelden van studies 
vanuit een dergelijke invalshoek zijn Laurence Moore’s 
In Search of White Crows (1977) en Seymour Mauskopf 
en Michael McVaugh’s The Elusive Science (1980). Deze 
studies richten zich beide op de geschiedenis van de 
Amerikaanse parapsychologie. Moore behandelt de lan-
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vooralsnog weinig aandacht gekregen van historici. Ingrid 

Kloosterman zal hier verandering in brengen door als promo-

vendus aan de Universiteit Utrecht een vierjarig onderzoek te 
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gie. Hieronder een korte introductie op haar onderzoek; op 28 

mei – de ‘Dag van de parapsychologie’ – zal zij uitgebreider 

hierop ingaan en daarin ook aandacht besteden aan haar be-

vindingen tot dusver.
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gere ontwikkelingslijn vanaf eind negentiende eeuw tot 
de jaren zestig van de twintigste eeuw en Mauskopf & 
McVaugh concentreren zich op de experimenten van J.B. 
Rhine (1895-1980) in de jaren dertig.
Terwijl deze sociologen en historici met name geïnteres-
seerd waren in het onderzoeken van de geschiedenis 
van de parapsychologie omdát het een afwijkend weten-
schapsgebied betrof, is de laatste twee decennia juist 
het uitgangspunt dat parapsychologie (of liever; psychi-
cal research) een integraal en onlosmakelijk onderdeel 
is van de cultuur waarin zij ontstond. Roger Luckhurst en 
Richard Noakes betogen dit bijvoorbeeld door respectie-
velijk de geschiedenis van het concept ‘telepathie’ en de 
betrokkenheid van de vele natuurwetenschappers bij de 
begindagen van de parapsychologie in hun culturele – 
Britse – context te duiden. 
Alle hier genoemde studies gaan over de Angelsaksische 
wereld. Er zijn zeker ook studies verschenen over andere 
landen (zoals Frankrijk en Duitsland), maar deze zijn wel 
in de minderheid. Daarnaast gaat de meerderheid van 
de auteurs – en dan met name de meest recente – in 
op slechts een kleine periode van de geschiedenis van 
de parapsychologie: het fin du siècle. De onderliggende 
aanname hierbij is dat alleen aan het eind van de negen-
tiende en begin van de twintigste eeuw parapsychologie 
kon rekenen op de aandacht van serieuze geleerden en 
dat na deze periode het vakgebied de strijd voor weten-
schappelijke erkenning voorgoed heeft verloren.

Historische aandacht in Nederland
Het drietal aan het begin genoemde historische feiten2 
– het tweetal privaatdocenten in de jaren dertig, de 
eerste leerstoel in de parapsychologie in 1953 en het 
tweetal leerstoelen in de jaren zeventig en tachtig – 
geeft niet enkel de uniciteit van de geschiedenis van de 
Nederlandse parapsychologie aan, maar laat ook zien 
dat de periode na het fin du siècle het onderzoeken 
meer dan waard is.
Naast wat Nederlandse parapsychologen zoals George 
Zorab en Wilhelm Tenhaeff over de ontwikkeling van het 
vakgebied hebben gezegd, zijn er ook meer hedendaag-
se verhandelingen verschenen – geschreven door goede 
bekenden van het Tijdschrift voor Parapsychologie. 

Hein van Dongen en Hans Gerding hebben in 1983 het 
informatieve boekje Psi in Wetenschap en Wijsbegeerte 
uitgebracht en Wim Kramer heeft door de jaren heen 
zeer interessante elementen uit de geschiedenis van de 
Nederlandse parapsychologie aan de vergetelheid weten 
te onttrekken.3

Er zijn enkele historici die zich specifiek met de geschie-
denis van de Nederlandse parapsychologie hebben 
beziggehouden. Douwe Draaisma heeft zich bijvoorbeeld 
verdiept in het experiment met de student Van Dam 
dat Gerard Heymans heeft ondernomen om telepathie 
te onderzoeken in 19204 en Leonieke Vermeer heeft de 
relatie tussen spiritisme en wetenschap onderzocht in 
Nederland omstreeks 1900. Meer aandacht hebben his-
torici tot dusver geschonken aan enkele aan parapsycho-
logie gerelateerde onderwerpen, zoals het spiritisme in 
Nederland (Derk Jansen, Coen Ackers), de Nederlandse 
theosofie (Marty Bax) en de geschiedenis van het dierlijk 
magnetisme in Nederland (Joost Vijselaar). Hieruit blijkt 
wederom dat de focus van het historisch onderzoek tot 
dusver veelal niet gericht is op de twintigste eeuw.
De komende vier jaar zal ik als promovendus – verbon-
den aan het Descartes Centum voor de geschiedenis 
en filosofie van de (geestes)wetenschappen – de ge-
schiedenis van de Nederlandse parapsychologie on-
derzoeken. In mijn onderzoek richt ik mij op de gehele 
twintigste eeuw en de veranderingen die er zijn aan te 
wijzen in de methoden, objecten en instituten in het 
parapsychologisch onderzoek. Deze veranderingen zal ik 
relateren aan de ontwikkelingen in het vakgebied van de 
psychologie. 
De verhouding tussen psychologie en parapsychologie is 
niet alleen tot dusver door veel historici terzijde gelaten, 
maar lijkt in Nederland ook meer van belang dan elders. 
Waar in Groot-Brittannië het veelal (niet zelden vooraan-
staande) natuurwetenschappers waren die zich in de be-
gindagen bezighielden met psychical research, lijken in 
Nederland voornamelijk pionier-psychologen zoals Van 
Eeden en Heymans zich als eerste te hebben verdiept 
in het onderzoek naar paranormale fenomenen. Een 
illustratie hiervan is wanneer Frederik van Eeden al in 
1890 het volgende stelt: “Bijna alle zoogenoemd boven-
natuurlijke dingen, over wier al of niet bestaan thans zoo 

voor een bijzondere geschiedenis
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zeer gestreden wordt, hooren thuis in de psychologie.”5 
Ook later in de geschiedenis van de Nederlandse para-
psychologie blijft de verwantschap met de psychologie 
prominent aanwezig.6

Met mijn onderzoek hoop ik niet alleen recht te doen 
aan de bijzondere geschiedenis van de Nederlandse 
parapsychologie, maar ook – door de ontwikkelingen in 
de parapsychologie te relateren aan de psychologie – de 
historische context te tonen van het onderscheid tussen 
natuurlijke en bovennatuurlijke verschijnselen en de 
daarmee samenhangende grens tussen wat wordt gezien 
als wetenschap en als pseudo-wetenschap. 

Noten
1 Zelfs als een historicus parapsychologie tot onderwerp van een 

studie maakte, lukte het nog niet altijd een waardeoordeel te ver-

mijden zoals in: Oppenheim, J., The Other World: Spiritualism and 

Psychical Research in England,1850-1914 (Cambridge 1985). Hier 

verwijst ze expliciet naar psychical research als een ‘pseudoweten-

schap’.

2 Waarmee ik zeker niet wil zeggen dat deze elementen uit de ge-

schiedenis van de Nederlandse parapsychologie de enige unieke of 

de belangrijkste zijn (het experiment van Gerard Heymans in 1920 

behoort bijvoorbeeld ook zeker hiertoe); het dient hier vooral ter 

illustratie.

3 Hiermee doel ik niet enkel op Kramer’s inzet voor het verzamelen 

van archiefmateriaal, maar ook op zijn vele artikelen op dit terrein. 

Daarnaast werkt Kramer momenteel aan een intellectuele biografie 

over Wilhelm Tenhaeff.

4 Ook Sybo Schouten heeft in 1978 het experiment van Brugmans, 

Heymans en Weinberg opnieuw geëvalueerd. Zie: Schouten, S.A. & 

Kelly, E.F. (1978) On the experiments of Brugmans, Heymans, and 

Weinberg. European Journal of Parapsychology, 2, 247-290.

5 Eeden, F. van, Studies Reeks 1 (Amsterdam, 1890), p. 213.

6 Bijvoorbeeld doordat Tenhaeff de parapsychologie expliciet heeft 

omschreven als onderdeel van de psychologie en de gewone leer-

stoel in de parapsychologie in de jaren zeventig en tachtig ingebed 

was in het departement psychologie. 
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column dick bierman Bewustzijn

Daar zat ik dan in de schitterende Aula Magna Hall van de uni-

versiteit van Stockholm. De hal die eenmaal per jaar op diverse 

journaals verschijnt omdat daar de prestigieuze Nobelprijzen 

worden uitgereikt. Maar helaas dit keer niet. Ditmaal 

ging het om de jaarlijkse conferentie ‘Toward a Science of 

Consciousness’. 

Tientallen sprekers zouden hun licht laten schijnen op 
alle aspecten van het bewustzijn. De relatie tussen elek-
tromagnetische straling en het bewustzijn, de relatie 
tussen tijd en bewustzijn, de hersenactiviteit die ge-
paard gaat met bewuste waarneming, de relatie tussen 
zogenaamde microtubules (de molecuulstructuren die 
een cel sterk maken) en bewustzijn. Enzovoorts. Denk 
echter niet dat het louter voordrachten waren waar de 
harde, zeg maar bèta, aspecten van het bewustzijn aan 
bod kwamen. Nee, er waren evenzeer voordrachten over 
de relatie tussen spiritualiteit en bewustzijn, de diverse 
aspecten van religieuze ervaringen en het stervende be-
wustzijn. Een ‘mixed bag’ zogezegd (voor een inhoudelijk 
verslag zie elders in dit nummer). Om toch een soort 
continuïteit te stimuleren hadden de organisatoren een 
echte media-professor ingehuurd die elke spreker op uit-
zinnig enthousiaste wijze dezelfde vraag stelde: “Wat is 
nu precies uw definitie van ‘bewustzijn’?” De eerste paar 
sprekers waren enigszins verrast en stotterden wat ont-
wijkende antwoorden. Waarna de professor onverstoord 
doorging en vroeg: “En vertel me eens wat is nu uw pas-
sie?” De antwoorden op die laatste vraag waren redelijk 
voorspelbaar. Meestal was hun onderzoek hun passie. Ja 
nogal wiedes. De volgende sprekers hadden zich duide-
lijk op de voorspelbare vraag voorbereid. Ze kwamen met 
goed geformuleerde definities die alle verwezen naar de 

‘ervaring’ van ‘sensorische’ signalen of van fantasieën 
met een vaak kwalitatief aspect zoals de ervaring van 
de kleur ‘rood’. Dat was dus allesbehalve verhelderend. 
Hun passie bleef ongewijzigd hun onderzoek. Nooit eens 
iemand die postzegels verzamelde. Of fanatiek supporter 
was van FC Barcelona. Althans niemand die dat durfde 
te zeggen. Eindelijk was ik aan de beurt om mijn praatje 
over retro-causaliteit af te draaien. En daar kwam de 
gevreesde media-dame al op me af. Maar ook ik had me 
voorbereid. Wat is nu uw definitie van bewustzijn? Vroeg 
ze weer met een uitdrukking alsof ze gefascineerd en 
echt geïnteresseerd was. “Tsja,” zei ik, “zelf weet ik het 
eigenlijk niet dus vroeg ik het gisteren aan mijn vriendin 
H. die de trotse moeder is van 4 zonen.” H. antwoordde: 
“Breng maar eens 1 enigszins te groot uitgevallen baby 
ter wereld, dan weet je wat bewustzijn is.” Hoewel dit 
antwoord door de media-professor hilarisch werd gevon-
den zit er meer achter dan je misschien denkt. Namelijk 
dit: boeddhisten die in hun traditie het bewustzijn trai-
nen en bestuderen zullen in het algemeen geen direct 
antwoord geven op vragen betreffende de (inhoud van) 
het bewustzijn maar zullen je een techniek geven om het 
zelf te ervaren. Toen de media-professor als een robot de 
volgende vraag stelde wat mijn passie dan wel was, was 
het antwoord voorspelbaar: “Mijn vriendin.” 
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plaats Hogeschool Utrecht, Heidelberglaan 7, Utrecht. 
tijd  11.00-17.00 uur.
toegang € 20,- Leden en studenten € 15,-
 (+ gratis borrel).
 Inschrijven en betalen: www.parapsy.nl
bus 11, 12 vanaf Station Utrecht CS, 
 uitstappen: halte Heidelberglaan.
auto Parkeren is gratis op 28 mei.
 Bij binnenrijden van De Uithof (Universiteits-
 weg) de doorgaande weg volgen met twee
 bochten mee, tot u aan uw rechterzijde de
 parkeerplaats Heidelberglaan ziet. Vandaar 
 te voet naar Heidelberglaan 7.

programma

 11.00 uur
 Ontvangst met koffie.

 11.30-11.45 uur
 Opening door de dagvoorzitter Hans Gerding.

 11.45-12.45 uur
 Psi en psi is twee?
 Drs. Eva Lobach
 Aan de Universiteit van Amsterdam loopt momenteel 

een studie waarin bewuste én onbewuste aspecten 
van psi tegelijkertijd onderzocht worden. Kunnen we 
vaststellen of beide aspecten altijd in één persoon ver-
enigd zijn, of verschillen mensen hierin onderling van 
elkaar?

 12.45-13.45 uur
 Geschiedenis van de Nederlandse parapsychologie
 Drs. Ingrid Kloosterman
 Als promovenda aan de Universiteit Utrecht onderzoekt 

zij de geschiedenis van de Nederlandse parapsycholo-
gie in relatie tot de academische ontwikkelingen in de 
psychologie vanaf eind negentiende eeuw.

 13.45-15.00 uur
 Pauze (kantine is open).

 15.00-16.00 uur
 Het Nederlands kampioenschap ‘toekomst voorspellen’.
 Prof. dr Dick Bierman
 In een collectief experiment met de zaal zal er gezocht 

worden naar de beste voorspeller van de toekomst.

 16.00-17.00 uur
 Parapsychologie en reductionisme
 Dr. Hein van Dongen
 Hoe verhouden buitengewone ervaringen zich tot re-

ductionistisch denken?
 17.00-19.00 uur

 Borrel (aangeboden door de HGU, onze gastheer).

algemene ledenvergadering van de spr 

Op 28 mei a.s. zal de algemene ledenvergadering 
van de SPR worden gehouden in Utrecht (Uithof), 
Heidelberglaan 8. 
9.00 uur zaal open
9.15-10.45 uur ledenvergadering SPR

Na deze vergadering volgt het programma van de ‘Dag 
van de Parapsychologie’.

Op de agenda staan deze bestuursmutaties:
Aftredend en niet herkiesbaar:
Prof. dr. Victor Lamme (voorzitter)
Prof. dr. Hans Gerding (vice-voorzitter)
Hanneke Sevink M.A. (secretaris)
Drs. Josseline Steenaert
Drs. Willem Voois
Drs. Rens Wezelman

Verkiesbaar zijn:
Drs. Pieter de Jong (beoogd penningmeester)
Drs. Eva Lobach

Benoembaar in de functie van voorzitter:
Prof. dr. Dick Bierman

Leden van de SPR hebben de bevoegdheid om, met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 3 van de 
statuten, tegenkandidaten voor te dragen.
Voorstellen voor tegenkandidaten, kunt u sturen naar:
Drs. Ruud van Wees (secretaris)
per adres d.j.bierman@uva.nl

Dag van de Parapsychologie 2011
zaterdag 28 mei
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De sprekers van het symposium waren Daryl Bem, 
Jonathan Schooler en Sam Moulton. Daryl Bem, de oud-
ste van de drie en al enige jaren met emeritaat, heeft in 
de sociale psychologie naam gemaakt als een serieus 
onderzoeker met diverse belangrijke psychologische 
publicaties op zijn naam. Jonathan Schooler heeft zo’n 
twintig jaar geleden naam gemaakt met het psychologi-
sche verschijnsel dat lang nadenken over je keuzes de 
kwaliteit van je beslissingen vermindert. Sindsdien heeft 
hij divers ander onderzoek gedaan, maar sinds enige tijd 
timmert hij aan de weg met zijn zorgen over het decline 
effect. Bij pogingen van hemzelf en anderen om zijn on-
derzoeksresultaten te herhalen, bleek het effect steeds 
minder te worden, zelfs als (of misschien juist omdat) 
hij zijn uiterste best deed om de kwaliteit van zijn expe-
rimenten zodanig te verhogen dat het juist makkelijker 
zou moeten zijn om het effect te vinden. Schooler ont-
dekte dat het decline effect in de parapsychologie ook 
een bekend verschijnsel is, waarna hij besloot te testen 
of hijzelf ook daarbij een decline effect zou vinden. Dit 
was inderdaad het geval. Jonathan Schooler was één van 
de reviewers die moesten besluiten of het artikel van 
Daryl Bem voldoende kwaliteit had voor publicatie. Sam 
Moulton, nog aan het begin van zijn onderzoekscarrière, 
raakte geïnspireerd door de precognitie-experimenten 
van Daryl Bem en heeft zijn afstudeerwerkstuk hieraan 
gewijd, waarbij hij een positief effect vond. Sindsdien 
heeft hij in diverse replicatie-onderzoeken van het werk 
van Bem geen parapsychologisch effect meer gevonden. 
Toen werd hij scepticus.
De precognitie-experimenten van Bem en Moulton, waar-
van er diverse tijdens de presentaties werden uitgelegd, 
hebben over het algemeen precies dezelfde opzet als re-

gulier psychologisch onderzoek, met alleen de volgorde 
omgedraaid. Bijvoorbeeld: een onderzoek dat laat zien 
dat mensen een voorkeur ontwikkelen voor plaatjes die 
zij subliminaal vaker hebben gezien, het zogenaamde 
mere exposure effect, wordt in precognitie-onderzoek 
omgedraaid waarbij mensen eerst moeten aangeven aan 
welk plaatje zij de voorkeur geven, waarna zij vervolgens 

‘Psi en Psychologie’, een symposium

Begin dit jaar publiceerde Daryl Bem de resultaten van negen precognitie-experimenten in het hoog aangeschreven psychologisch 

tijdschrift Journal of Personality and Social Psychology (zie ook vorig TvP&BO). Het artikel, met de titel ‘Feeling the Future’, heeft 

een grote plons gemaakt in de vijver van de wetenschappelijke psychologie. Eén van de effecten van die plons is een symposium 

georganiseerd in april 2011 door de Harvard Universiteit in Boston, VS, gewijd aan ‘Psi en Psychologie’. Het gehele symposium 

staat online en is voor iedereen toegankelijk. Hier een samenvatting.

Eva Lobach
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één van de twee vaker krijgen aangeboden. Daryl Bem 
heeft verschillende keren het precognitieve mere expo-
sure effect gevonden. 
Schooler benadrukte in zijn presentatie en tijdens de 
discussie na afloop dat het niet alleen in de parapsycho-
logie maar ook in de gewone psychologie aan de orde 
van de dag is dat experimenten niet het verwachte effect 
laten zien. Hij pleit voor een centraal punt waar iedere 
onderzoeker voorafgaand aan het onderzoek vastlegt 
wat de onderzoekshypothesen zijn, hoe het onderzoek 
is ontworpen, hoeveel proefpersonen er worden gezocht. 
Vervolgens worden hier ook de resultaten gerapporteerd, 
ook als deze geen steun bieden aan de hypothesen. 
Schooler staat niet alleen in deze wens, maar het is 
moeilijk om dit te realiseren. Tot nu toe hebben veel on-
derzoekers in de psychologie de slechte gewoonte om bij 
onverwachte resultaten een hypothese bij de resultaten 
te bedenken en vervolgens de indruk te wekken dat deze 
hypothese voorafging aan het bedenken van het onder-
zoek. Dat psychologisch onderzoekers deze kwalijke 
gewoonte inmiddels in de openbaarheid durven te bren-
gen is in ieder geval winst. Vooraf rapporteren over het 
onderzoek betekent echter niet alleen extra investering 
in tijd en moeite, maar ook dat de onderzoeker zich niet 
meer kan verschuilen achter een mooi verhaal achteraf. 
Aangezien de mooiste verhalen de meeste aandacht 
krijgen en de meeste status geven, zal het door Schooler 
voorgestelde meldpunt de onderzoekers kwetsbaarder 

maken. Het meeste onderzoek in de psychologie heeft 
immers geen belangwekkende effecten. De onderzoekers 
met de mooie verhalen zullen dan met de billen bloot 
moeten, als blijkt dat hun onderzoek toch allemaal niet 
zo spectaculair was als het zich had laten aanzien…
Verreweg de zwakste bijdrage aan het symposium was 
van Sam Moulton. Eerst liet hij zien hoe zijn onderzoek 
na herhaalde pogingen geen paranormale effecten liet 
zien. Hij probeerde toen de door Bem gevonden effecten 
te verklaren. Zijn belangrijkste argumenten waren de file 
drawer en optional stopping. De file drawer houdt in dat 
een aantal onderzoeken zonder effect niet gepubliceerd 
was (nog in de bureaula lag). Optional stopping houdt 
in dat een onderzoeker stopt met het experiment zodra 
er (door toeval) een positief psi-effect is gevonden. Bem 
liet weten dat dit allebei niet gebeurd was. Sam Moulton 
bleef desondanks bij dit punt, waardoor je als kijker be-
seft dat hij geen andere argumenten heeft. 
Een grappig moment was toen Sam Moulton enigszins 
pedant beweerde dat hij hoopte dat onderzoekers in de 
toekomst – net als hij – hun geloof in psi zouden afleg-
gen als ze zich maar lieten leiden door de onderzoeks-
resultaten. Hij was immers begonnen als ‘gelover’ en 
raakte door zijn vele resultaten zonder effect overtuigd 
dat psi niet bestaat. 
Bem vertelde toen hoe hij was begonnen als scepticus. 
Vanwege zijn hobby als goochelaar werd hij door Charles 
Honorton gevraagd om parapsychologisch onderzoek 
foolproof te maken. Door bestudering van de parapsy-
chologische literatuur en later door zijn eigen onder-
zoeksresultaten raakte hij juist overtuigd van het feit dat 
er wél psi moest zijn. 
Al met al geeft het symposium de indruk dat er iets be-
gint te schuiven in de psychologie en dat de sceptici het 
moeilijker krijgen. Het is minder vanzelfsprekend dat zij 
gelijk hebben. Getuige het zwakke optreden van Sam 
Moulton lijken hun argumenten eindelijk ook ontmas-
kerd te worden als de drogredenen die het vaak zijn. 

Het (Engelstalige) symposium is hier online te bekijken: 

www.youtube.com/user/zooharvard#p/u

Het artikel van Bem staat hier:

people.psych.cornell.edu/~jec7/pcd%20pubs/BemFeelingFuture.pdf
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Thema: Tijd

TVP
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.

 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.

 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.

 door middel van wetenschappelijk onderzoek wil-

len wij meewerken aan het verdiepen van de kennis 

van paranormale verschijnselen.

 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.

 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.


