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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

Een kort leven en sterven in Oostenrijk, 1910-1920

“Liefdevol en geborgen in de armen van mama.
Mijn hoofdje in de holte tussen haar wang en hals… vei-
lig, warm en vertrouwd.”

Een klein meisje met blonde krullen samen met haar 
moeder staande voor een eenvoudige witte woning op 
een Alpenweide aan de voet van een berg.
Rondom bloeien de madeliefjes. Het weer is zonnig en 
het hele tafereel straalt rust, eenvoud én vreugde uit.

Dit is mijn allereerste kennismaking met reïncarnatie tij-
dens een groepssessie in een bijeenkomst die georgani-
seerd is door de Stichting Platform Paranormaal Contact.
Op de instructie van de gastspreekster, een reïncarna-
tietherapeute, om verder te gaan in de tijd naar het mo-
ment van sterven, wordt alles zwart om me heen en weet 
ik niet meer waar ik ben. Pas jaren later zal ik begrijpen 
dat dit te maken had met het onbewust sterven van het 
kleine meisje.
Wat ik wél meteen innerlijk wist, was dat de moeder 
van dit kleine meisje, in het huidige leven mijn eeneiige 
tweelingzus is én dat wij woonden in Oostenrijk in de 
omgeving van Salzburg. 
Jaren later, ik ben inmiddels in opleiding tot reïncarna-
tietherapeute, ga ik in therapie om mijn eigen thematiek 
uit te werken en me te bekwamen in mijn toekomstig 
beroep als reïncarnatietherapeute.
Mijn thematiek is verbonden met de polariteit ‘er mogen 
zijn’ en ‘er niet mogen zijn’ en in één van de therapeuti-
sche sessies bevind ik me weer in Oostenrijk.
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In de rubriek spontane gevallen hebben we in dit num-

mer een interessante casus over de ervaring van herin-

neringen aan een vorig leven. Hierin is goed te zien hoe 

complex, meerduidig en ‘onvolledig-voor-de-parapsycho-

loog’ deze casussen dikwijls zijn. Desondanks hebben 

casussen als deze dikwijls een numineus karakter voor 

de betrokken ervaarder. Interessant is bovendien dat de 

meldster, voor buitenstaanders, heel goed het bewijs-

bare van het niet-bewijsbare weet te onderscheiden.
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De therapeute begeleidt de sessie zodanig dat ik vanuit 
‘ik mag er zijn’ ervaar hoe gewenst en geliefd ik ben door 
deze moeder, die overigens zelf erg verdrietig is omdat 
haar man opgeroepen is om te strijden aan het front.
“Ik lig op een soort bank voor het raam en kijk uit op de 
berg. Ik voel me ziek, warm, zweterig en onrustig. Heb 
hele erge hoofdpijn. Mama zit naast me en ik voel dat ze 
erg ongerust is. Ze legt natte doeken op mijn voorhoofd 
en praat zachtjes tegen me.
“Er komt een vreemde man binnen die ‘dokter’ genoemd 
wordt en ik hoor hem zeggen: ‘Ik kan hier niets meer 
doen.’ Mama begint te huilen en ik voel dat ik langzaam 
wegglijd alsof ik steeds verder en dieper in slaap val. 
Dan wordt alles zwart om me heen.”
De therapeute begeleidt me zorgvuldig door het sterven 
heen en ik sterf nu bewust. Tot mijn grote verbazing 
merk ik dat ik mijn lichaam verlaat en als het ware op de 
schouder van mijn moeder ga zitten. Ik wil haar troosten 
en laten merken dat ik er voor haar ben. Ik blijf bij haar 
totdat ze zelf bewust sterft op 47-jarige leeftijd aan tu-
berculose. Als ‘eenheid met twee zielen’ vervolgen we 
onze reis om tussen de 10-20 jaar later samen als eenei-
ige tweeling te incarneren.
Ik weet wat de bedoeling is geweest van deze incarnatie 
vanuit mijn thematiek en merk later op dat de regelmatig 
terugkerende migraine en hoofdpijn in mijn huidig leven 
ineens verdwenen zijn. 
In gesprek met mijn tweelingzus over mijn ervaringen in 
de reïncarnatiesessies merkte ze eens op dat zij in voor-
bije jaren tijdens gezinsvakanties in Oostenrijk, altijd het 
gevoel gehad heeft ‘thuis te komen’ in Oostenrijk. 
Weer een aantal jaren later merk ik de behoefte om een 
keer in mijn huidig leven naar Oostenrijk te gaan om de 
omgeving te bezoeken waar ik tussen 1910 en 1920 ge-
woond, geleefd en me zo gelukkig gevoeld heb.
Samen met een collega ben ik in een sessie teruggegaan 
naar dat leven en ontdekte dat ik gewoond heb in een 
gehucht met de naam Torren in Salzburgerland. 
Ik kende Oostenrijk niet en had ook nog nooit gehoord 
van de plaatsnaam Torren.
Op een gedetailleerde autokaart vond ik tot mijn verba-
zing inderdaad het plaatsje Torren ten zuidoosten van 
Salzburg.
In de zomer van 2007 gingen we met vieren op zoek 
naar Torren, een dorpje in de gemeente Golling an der 
Salzach. Mijn tweelingzus met haar man en mijn man en 
ik.
Mijn tweelingzus en haar man waren erg sceptisch over 

mijn reïncarnatietherapie-ervaringen en hoewel mijn zus 
‘gelooft’ in de mogelijkheid tot reïncarneren vond ze mijn 
ervaringen wel erg ver gaan en had ze grote twijfels over 
haar ‘aandeel’ in mijn verhaal.
Rijdend per auto op de doorgaande weg naar Torren kon 
ik mijn zwager precies vertellen welke kant hij op moest 
gaan richting ‘mijn’ oude huis. 
Aangekomen op de weg langs de Alpenweide kon ik pre-
cies aangegeven waar het huis moest staan… maar we 
zagen het niet.
Nadat we uitgestapt en te voet het gras opliepen naar, 
waar voor mijn gevoel en vanuit mijn herinnering, de 
voorkant van het huis moest zijn, ontdekte ik de schuur 
die voor een deel om het oude huisje was heen ge-
bouwd. Dit was de plek! 
Herkenning van de plek, het uitzicht, de sfeer rondom de 
schuur… geen twijfel mogelijk.
Vanuit deze plaats konden we het kerkje, waar mijn uit-
vaartdienst plaatsgevonden had, zien liggen. 
Mijn tweelingzusje wist meteen hoe we naar de kerk toe 
moesten lopen.
De kerk ligt op een heuvel en al lopend zei ze: “Als we 
verder doorlopen, de bocht om, komen we bij een stenen 
trap.” En inderdaad: een stenen trap leidde ons met een 
boog richting kerk. Mijn zusje vertelde toen dat we bo-
venaan de trap uit zouden komen op een grasveld. Ook 
dat klopte! Daarna zei ze hetzelfde als ik even daarvoor 
zachtjes tegen mijn man gezegd had: “Hier is het kerkhof 
niet, dat ligt veel lager…”
Over het grasveld liepen we richting kerk waarvan het 
voorportaal te betreden was en ons een inkijk gaf in de 
kerk. De kerk zag er bekend uit maar tegelijkertijd reali-
seerde ik me dat dit soort interieurs in bijna elke oudere 
kerk te zien is.
Opmerkelijk detail was dat mijn zusje op de buitengevel 
een plaat zag hangen met de tekst: “Deze kerk biedt 
bescherming aan ieder die zich erin bevindt in tijden van 
onregelmatigheden. Volgens de Haagse Conventie van 14 
mei 1954.”
En laat 14 mei 1954 nu net onze geboortedatum zijn…
Nadat we de kerk bekeken hadden, liepen we naar de 
trap die ons omlaag leidde. Bovenaan de trap zei mijn 
zus tegen haar man: “Zie je daar dat muurtje langs de 
trap? Daar in die draai heb ik vaak op dat muurtje geze-
ten… Ik begrijp nu ook waarom ik in dit leven me somber 
voel bij dit soort uitzichten… Ik voelde me hier verdrietig 
en alleen.”
De gemeente Golling an der Salzach is onder andere 
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bekend om haar watervallen. We zagen het bordje 
‘Watervallen’ staan en spontaan wist mijn zusje te vertel-
len dat het nog een redelijk stukje lopen was om bij de 
watervallen te komen…
Beneden aangekomen reden we per auto naar Golling an 
der Salzach omdat we beiden wisten dat daar het kerk-
hof moest zijn.
Ik wilde graag kijken of ik mijn grafje nog terug kon vin-
den. Immers, ik wist in welke periode ik geleefd en ge-
storven was en ik wist mijn voornaam en een kinderlijke 
verbastering van mijn achternaam (in de vorm van: ‘het 
klinkt als…’).
Ook wist ik dat mijn vader omgekomen was in de oor-
logsstrijd en op het kerkhof bleek een gedenkplaat te 
hangen ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers 
1914-1920 en 1940-1945.
Mijn man en ik zochten naar een kindergrafje en vonden 
dat jammer genoeg niet. Er bleken veel graven uit die 
periode ‘geruimd’ te zijn.
Mijn man en ik liepen samen naar de gedenkplaat en 
nadat ik alle namen bekeken had, vertelde ik mijn man 
de naam van mijn vader.
Mijn tweelingzusje en haar man liepen ook samen over 
het kerkhof en hadden ook samen voor die gedenkplaat 
gestaan. Mijn zusje had dezelfde naam, dus van haar 

man uit dat vorig leven, genoemd tegen haar huidige 
man! Later zei ze dat ze door mij beïnvloed was, omdat 
ik eerder verteld had wat mijn achternaam toentertijd 
vermoedelijk was.
We besloten naar het gemeentehuis te gaan om te vra-
gen of er informatie over oorlogsslachtoffers van WO-I te 
vinden was in de archieven.
Een behulpzame ambtenaar zocht in de archieven en tot 
onze spijt moest hij ons mededelen dat de persoonsge-
gevens juist in die periode bijgehouden werden door de 
kerk en dat die gegevens voor een deel verloren gegaan 
zijn.
Wel werd duidelijk dat er een familie met diezelfde fa-
milienaam in Torren had gewoond begin 1900 en dat de 
vrouw van het oorlogsslachtoffer de voornaam ‘Maria’ 
had; dezelfde voornaam als ik. In die tijd was dat opmer-
kelijk omdat de naam ‘Maria’ maar weinig voorkwam als 
roepnaam in die omgeving, volgens de ambtenaar.
Dit betekende het einde van onze ontdekkingstocht en 
hoewel er geen concrete bewijzen teruggevonden zijn 
van mijn leven en sterven in Torren, staat voor mijn ge-
voel onomstotelijk vast dat ik daar geleefd en gewoond 
heb en gestorven ben tussen 1910-1920.

Marilou Koene-Boulanger
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Psi in het Casino

“Als psi echt zou bestaan, dan konden de casino’s wel 

opdoeken”, zeggen sceptici. De gedachte is dat gokkers 

via precognitie (“ik zet in op rood want ik voel aan dat 

het rouletteballetje op rood zal komen”) of via psychoki-

nese (“ik stuur het rouletteballetje met mijn gedachten 

naar rood”) veel vaker zouden winnen dan je volgens 

kans zou verwachten. En dat hadden de casino’s dan in-

middels toch wel gemerkt…

Eva Lobach
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Psi in het Casino

Hierop is het weerwoord dat casino’s dat misschien wel 
gemerkt hebben, maar ze zwijgen als het graf over hun 
gegevens. Bovendien wil je als onderzoeker graag infor-
matie over de inzet en winst van afzonderlijke spelers, 
maar dat houdt het casino niet bij. Dat is maar goed 
ook, natuurlijk. Overigens is het helemaal niet zo van-
zelfsprekend dat spelers graag willen winnen; mensen 
die veel gokken doen dit omdat zij eraan verslaafd zijn. 
Vaak geen uiting van een evenwichtige persoonlijkheid. 
Mogelijk draaien de diepste verlangens van gokkers om 
verlies en destructie, waar het vergroten van winstkan-
sen met behulp van psi irrelevant is. 
Niettemin hebben parapsychologisch onderzoekers Dean 
Radin en Jannine Rebman in 1998 wel een manier ge-
vonden om een indruk te krijgen van de invloed van psi 
in het casino. Via een bevriende casinomanager, die zelf 
ook wel nieuwsgierig was, kregen de onderzoekers de 
beschikking over wat er gedurende vier jaar lang dage-
lijks totaal in en uit ging bij een casino in Las Vegas. De 
gegevens waren wel uitgesplitst naar een vijftal casino-
spelen: roulette, keno (een soort bingospel), craps (een 
dobbelspel), blackjack (een kaartspel, lijkt op één-en-
twintigen), en fruitmachines. 
Hoe kun je nu uit die gegevens afleiden of er sprake was 
van psi? Je kunt namelijk niet goed vaststellen in hoever-
re de resultaten beter zijn dan je volgens kans zou ver-
wachten. Want wat is de kansverwachting? Afgezien van 
mogelijke psi-invloeden, draait het bij veel van dit soort 
spellen niet alleen om toeval maar ook om strategisch 
inzicht en een goed geheugen. Bovendien verliezen gok-
kers niet bij elk type casinospel evenveel. Die verschillen 
moet je ook op de één of andere manier meewegen.
Radin en Rebman hadden een slimme invalshoek geko-
zen om uit de casinodata aanwijzingen voor psi te vin-
den. Om te beginnen besloten ze om per spel en per dag 
te berekenen welk percentage van de inzet weer terug-
vloeide naar de spelers, dus het percentage van de inzet 
dat de spelers weer incasseerden. Over de hele linie 
was dit incasseringspercentage voor blackjack ongeveer 
88%, en voor de fruitmachines ongeveer 53%. De winst 
voor het casino was dus respectievelijk 12% en 47% bij 

blackjack en bij de fruitmachines. De berekening die de 
onderzoekers kozen maakte het mogelijk om fluctuaties 
in het incasseringspercentage te bestuderen, zonder dat 
het verder van belang was of dat percentage over de hele 
linie nu hoog of laag was. 
Natuurlijk beïnvloeden allerlei toevallige omstandighe-
den, die allemaal niets te maken hebben met psi, de 
dagelijkse incasseringspercentages. Om nu toch een 
indruk te krijgen van de invloed van psi, was de volgende 
stap van Radin en Rebman om in de parapsychologische 
literatuur te zoeken naar externe variabelen die bleken 
samen te hangen psi. Zij vonden twee goede kandidaten, 
namelijk schommelingen in de sterkte van het aardmag-
netisch veld, en de fasen van de maan. De eerste factor, 
het aardmagnetisch veld, verandert voortdurend door 
bewegingen in de vloeibare, ijzerhoudende buitenkern 
van de aarde, maar ook door activiteit van de zon (zon-
nevlekken). Uit diverse parapsychologische studies blijkt 
dat psi-effecten hoger zijn als het aardmagnetisch veld 
minder sterk is. 
De maan staat volgens volkswijsheden garant voor di-
verse romantische dan wel geheimzinnige verrassingen. 
In de wetenschappelijke parapsychologische literatuur 
vonden Radin en Rebman echter maar één experiment 
waarin de maan de hoofdrol had. Het ging de betref-
fende onderzoeker, neuroloog Andrija Puharich, echter 
niet zozeer om de fasen van de maan, maar om de direct 
daarmee samenhangende zwaartekrachtinvloeden. Zoals 
hij verwachtte, bleek de telepathiescore in zijn experi-
ment het hoogste te zijn als zon, aarde en maan op één 
lijn lagen, dus bij volle maan, en in iets mindere mate bij 
nieuwe maan. Bij halve maan was de telepathiescore het 
laagste. 
Hoewel dit resultaat doet vermoeden dat zwaartekracht-
effecten van de maan van invloed zijn op telepathie, 
is een andere verklaring ook mogelijk. De fasen van de 
maan blijken namelijk ook samen te hangen met het 
aardmagnetisch veld. Bij volle maan zijn er de minste 
verstoringen in het aardmagnetisch veld. Mogelijk is het 
verband tussen telepathie en de fasen van de maan indi-
rect toch weer het gevolg van veranderingen in het aard-
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magnetisch veld. Inderdaad vonden Radin en Rebman 
ook in hun eigen gegevens het verwachte negatieve ver-
band tussen maanfase en aardmagnetisch veld (hoewel 
bij hen statistisch niet significant). Als dus maanfase en 
psi met elkaar blijken samen te hangen, dan zouden de 
daarmee samenhangende veranderingen in het aard-
magnetisch veld hier ook de oorzaak van kunnen zijn. Of 
wellicht zelfs een combinatie van beide… 
Maar nu lopen we op de zaak vooruit. Eerst gaan we 
terug naar het casino, met elke dag een ander incas-
seringspercentage. Radin en Rebman combineerden 
de dagelijkse resultaten van de vijf verschillende ca-
sinospellen in één maat: COMBO. Hoe hoger COMBO, 
hoe meer succesvol de spelers en des te minder winst 
voor het casino. Radin en Rebman richtten zich op 
de samenhang tussen maan en aardmagnetisch veld 
enerzijds, en COMBO anderzijds. Zij verwachtten dat a) 
COMBO het hoogst zou zijn bij volle maan en het laagst 
bij nieuwe maan (voor deze verwachting gingen zij uit 
van de hen bekende volkswijsheden over de maan); b) 
COMBO hoger zou zijn bij volle en nieuwe maan dan bij 
halve maan, vanwege de zwaartekrachtinvloeden die 
Puharich veronderstelde; en c) COMBO hoger zou zijn als 
het aardmagnetisch veld minder sterk was. Deze laatste 
verwachting was in overeenstemming met de resultaten 
uit divers parapsychologisch onderzoek. De sterkte van 
het aardmagnetisch veld wordt voortdurend gemeten, 
en Radin en Rebman hebben de gegevens gebruikt die 
overeenkwamen met de periode die de casinodata be-
streken.
Uit de resultaten bleek dat COMBO inderdaad in de ver-
wachte richting samenhing met de maanfase: hoger bij 
volle maan, maar statistisch net niet significant. De sa-
menhang met de zwaartekrachtinvloeden van de maan, 
zoals Puharich die had gevonden, werd eveneens be-
vestigd, dit keer net wel statistisch significant. Uit beide 
resultaten samen kun je concluderen dat gokken bij volle 
maan goed is voor ongeveer 2% minder verlies dan bij 
halve maan of nieuwe maan. De relatie tussen COMBO 
en de sterkte van het aardmagnetisch veld was eveneens 
in de verwachte richting, maar opnieuw ging het om erg 

kleine effecten. 
De vijf casinospellen afzonderlijk lieten overigens een 
wat grilliger verloop zien, wat ook te verwachten is. Voor 
blackjack en craps bleek geen duidelijke relatie met de 
maan of met het aardmagnetisch veld. Voor keno, roulet-
te en de fruitmachines bleken de hoogste incasserings-
percentages wel binnen een dag voor of na volle maan te 
liggen. In de onderzochte vier jaar viel de jackpot bij de 
fruitmachines in totaal zes keer. Opvallend genoeg viel 
de jackpot vier van die zes keer bij volle maan.
De resultaten zijn eerder suggestief dan dat je er sterke 
conclusies uit kunt trekken. Theoretisch is het interes-
sant om te weten dat spelers in het casino kennelijk 
soms wat minder geld kwijt zijn en dat dit lijkt samen 
te hangen met externe factoren die je kunt goed kunt 
meten. Maar of dit effect nu het gevolg is van de fase van 
maan, van zwaartekrachtinvloeden van de maan, van 
fluctuaties in het aardmagnetisch veld of van nog weer 
andere factoren die weer met deze drie samenhangen, 
valt nog niet vast te stellen. Als parapsychologen hier 
meer voortgang in boeken, komen we ook dichter bij een 
mogelijk onderliggend mechanisme.
In ieder geval zijn de effecten van de externe maan-
en-aarde-factoren voor de gokkers over de hele linie 
bepaald niet dramatisch te noemen. En we kunnen ook 
de casinobazen geruststellen; ze hoeven niet wakker te 
liggen van de volle maan. n
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Nagenoeg in elke discussie over de realiteit van paranor-
male gaven, zoals bijvoorbeeld ‘precognitie’ maar ook 
‘psychokinese’, wordt door de sceptici gesteld: ‘als die 
gaven echt bestonden dan gingen de casino’s failliet’. 
Discussie gesloten. 
Wat ze bedoelen is dat bij pure kansspelen, zoals de rou-
lette, af en toe een juiste voorspelling van de uitkomst 
de speler natuurlijk een voordeel geeft ten opzichte van 
het casino. Om het simpel te houden kun je denken aan 
rood of zwart spelen (binaire situatie). De toevalskans 
dat je de uitkomst goed voorspelt is iets minder dan 
50%. Er is namelijk 1 (groen) vakje van de 37 waarin het 
balletje kan rollen dat altijd voor het casino is. Er wordt 
dan niet uitbetaald. Dat betekent bijna 3% voordeel voor 
het casino!
Als je claimt dat je in 65% van de gevallen de juiste 
voorspelling doet en in 35% niet, dan houdt het scepti-
sche argument stand. Je kunt in een computersimulatie 
laten zien dat als je slim speelt, en bijvoorbeeld steeds 
de helft van je kapitaal inzet, je bij een dergelijke para-
normale prestatie van 65% correct bijna altijd met een 
aanzienlijk bedrag het casino verlaat.
Is daar nog een speld tussen te krijgen? Gewoon op 
basis van wetenschappelijk onderzoek en niet op basis 
van geloof? 
Uit experimenten weten we dat de proefpersonen in 
experimenten waarbij het tempo zo hoog is zoals bij de 
roulette, ze helemaal geen 65% scoren maar veel lager. 
Stel dat ze 55% scoren. Dat klinkt niet slecht maar het 
brengt een casino echt niet op de knieën. Een dergelijke 
speler die in principe op de lange termijn wel zou win-
nen, zal op de korte termijn bijna altijd wel een keer zo 
laag uitkomen dat hij moet stoppen. 
En nu de feiten. In een meta-analyse van meer dan 800 
experimenten (Radin & Nelson) gepubliceerd in het toon-
aangevende tijdschrift Foundations of Physics, bleek het 
gemiddelde scoringspercentage in een binaire kans-situ-
atie kleiner dan 50.5%. Dat is zelfs te weinig om te com-
penseren voor dat ene vakje dat altijd voor het casino is.
De sceptici kennen deze feiten niet of ze proberen de pa-
ranormale claim groter voor te stellen dan ze feitelijk is, 

Ik zie ik zie wat jij niet ziet…

Dick Bierman

…en het is een hap centen
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waardoor ze toch gelijk krijgen.
Maar er zijn toch ook begaafden die veel beter presteren 
dan 51% correct? 
Ja er zijn inderdaad mensen die dat claimen. Vaak hoor 
je van hen als excuus dat ze toch niet rijk zijn gewor-
den, dat ze hun gaven niet voor materieel gewin mogen 
gebruiken. In het beste geval menen ze dit en hebben 
ze het idee dat die gaven ergens van boven komen en 
het een belediging is voor de hogere macht om hun 
gave voor zo iets banaals als geld te gebruiken. Maar te 
vrezen is veeleer dat deze mensen hun eigen prestaties 
schromelijk overschatten. Ze onthouden de successen en 
vergeten de mislukkingen.
De vraag is of het echt onmogelijk is om ‘rijk’ te worden 
door het gebruik van paranormale gaven. Als je naar de 
literatuur kijkt dan vindt je voornamelijk anekdotisch 
materiaal. Nina Brink zou de dag voor 9/11 iets met haar 
aandelen hebben gedaan waardoor ze geen last had van 
de ineenstorting van de Dow Jones. Maar dat is maar 
een verhaal, in principe verifieerbaar maar mw. Brink wil 
niets met paranormale gaven te maken hebben en houdt 
haar kiezen dus op elkaar. ‘Voorkennis’ in dit geval zou 
haar trouwens wel erg verdacht maken! 
En dan heb je de verhalen over oude vrouwtjes die 
achter de fruitmachine hun dagelijks inkomen zouden 
verdienen. Voor zover ik weet is er nooit echt serieus on-
derzoek naar gedaan.
Hoe zit dat dan in het bedrijfsleven waar geld verdienen 
het ultieme doel is? Nou ja tegenwoordig moet dat dan 
wel duurzaam enzo, maar als het puntje bij het paaltje 
komt gaat het toch echt om de poen.
In de wetenschappelijke literatuur over management en 
de eigenschappen die een topmanager moet hebben, 
duikt regelmatig het concept ‘intuïtie’ op. Maar is dat 
wel hetzelfde als paranormale gave? Bij onderzoek aan 
de UvA wordt intuïtie toch vooral gezien als de vrucht 
van impliciet (onbewust) leren. Hoewel in dat onderzoek 
een paranormale component niet wordt uitgesloten. 
Douglas Dean en John Mihalski hebben ooit meer dan 
5000 ondernemers getest met een standaard precognitie 
psi-test (het raden van de volgorde van nog te schudden 
kaarten). Er waren twee groepen, topmanagers die er in 
geslaagd waren de winst van hun bedrijf te verdubbelen 
en de rest. De eerste groep scoorde aanzienlijk beter. De 

test bleek een betere voorspeller voor het zakelijk succes 
dan allerlei persoonlijkheidsvariabelen. Dat is in ieder 
geval al meer zeggend dan de anekdotische evidentie. 
Maar het is wel heel indirect. En voor zover ik weet is het 
experiment nooit gerepliceerd. 
En dan is er natuurlijk het Delphi-project. In 1982 werd 
Delphi Associates opgericht om geld te verdienen met de 
paranormale gaven van met name één van de oprichters, 
Keith Harary. 
Ze strikten eerst Atari, omdat Atari veronderstelde dat ze 
eventuele uitvindingen wel in hun games konden gebrui-
ken. Maar dat Delphi Associates aan die deal verdienden 
zegt meer over hun verkooppraatjes dan of ze iets kon-
den produceren dat echt werkte. 
Of het echt werkte werd onderzocht in een ander project 
en ze gebruikten daarbij een methode die nog steeds als 
innovatief te boek staat (Harary, Keith, & Targ, Russell, 
‘A new approach to forecasting commodity futures’, Psi 
Research, December, 1985).
Het doel van het experiment, dat werd uitgevoerd met 
het geld van een ‘moedige’ kapitaalverschaffer, was om 
te voorspellen of de prijs van zilver over 1 week hoger 
zou zijn of lager (het was iets ingewikkelder omdat ze 
4 mogelijkheden beschouwden, maar dat doet aan het 
principe niets af). Ik weet niets van de beurs maar als 
je dat kan, schijn je daar een smak geld mee te kunnen 
verdienen. Het jammerlijke met betrekking tot de weten-
schappelijke waarde was natuurlijk dat het a) niet een 
goed gedefinieerde binaire kanssituatie is, immers de 
markt vertoont een soort trend en die is niet random op 
en neer. Maar nog ernstiger is b) dat iemand met veel 
kennis van zilverprijzen wellicht gewoon zijn verstand 
kon gebruiken om het toch net iets beter te doen dan als 
je gewoon maar zou gokken. 
De methode die ze gebruikten is later bekend geworden 
onder de naam Associative Remote Viewing (ARV). De 
truc hier is dat de paragnost zich niet concentreert op de 
zilverprijs maar probeert een object te ‘zien’. Dat object 
zou hem dan over een week getoond worden. Van tevo-
ren was afgesproken dat er twee objecten A en B waren 
en dat object A aan de paragnost vertoond zou worden, 
als de zilverprijs omhoog zou zijn gegaan en object B, 
als de zilverprijs omlaag zou zijn gegaan. De paragnost 
was totaal niet op de hoogte van de mogelijke objecten. 
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En elke week werden er weer andere objecten gebruikt. 
De paragnost was hiermee ontkoppeld van de financiële 
aspecten en kon doen waar hij goed in was, objecten 
beschrijven die hij over een week te zien zou krijgen. Als 
de paragnost object A beschreef, dan werd er gegokt dat 
de zilverprijs omhoog zou gaan. En als zijn beschrijving 
meer op B leek, dan werd geld gezet op het dalen van de 
zilverprijs.
Het Delphi-project is vooral beroemd geworden door de 
resultaten die geboekt werden. De eerste 9 pogingen 
ware alle correct (dat is als het allemaal toeval was ge-
weest een kans van ongeveer 1 op 500). De inkomsten 
van 120.000 dollar werden gelijkelijk verdeeld over de 
geldschieter en Delphi Associates. 
Het project was zo succesvol dat de Wall Street Journal er 
een artikel aan wijdde met als titel: ‘Did Psychic Powers 
Give Firm a Killing In the Silver Market?’ (Erik Larson, 
Wall Street Journal (Eastern edition), New York, Oct 22, 
1984. pag. 1).
Maar toen volgden twee missers en werd de zaak stilge-
legd. Tot een echte wetenschappelijke publicatie is het 
nooit gekomen. Dus is er ook nooit door een kritische 
reviewer naar gekeken en moeten we het doen met een 
beschrijving die later in het boek Mind Race werd gepu-
bliceerd.
Een later project mislukte volledig, volgens Russell Targ, 
een van de andere oprichters van DA, omdat de geld-
schieter het tempo wilde opschroeven tot 2 trials per 
week. Hierdoor liep de feedback naar de paragnost mis. 
Een poging in informele sfeer met 2 paragnosten waar-
bij deze dezelfde richting moesten voorspellen voordat 
een voorspelling geldig was en waarbij niet echt op de 
beurs werd ingezet, gaf wel goede resultaten: 11 hits in 
12 trials (Targ R, Katra J, Brown D, and Wiegand W (1995), 
‘Viewing the future: A pilot study with an error-detecting 
protocol’, Journal of Scientific Exploration, 67-80). Ook is 
er een poging ondernomen door Spottiswoode om het 
protocol te versnellen. Hierbij werd de paragnost buiten 
het casino geposteerd. Het was dan wel noodzakelijk 
dat de spelers steeds even contact zochten met de para-
gnost. Na enkele hits werd door het casinomanagement 
ingegrepen omdat ze vonden dat het team verdacht 
gedrag vertoonde. Recentelijk werd er een experiment 
(Franse onderzoeker) gepubliceerd dat dezelfde methode 

gebruikte. De resultaten waren niet van toeval te onder-
scheiden.
Op grond van deze toch wat magere resultaten zou ik 
mijn geld in mijn zak houden. En daar is wellicht ook 
nog wel een theoretische reden voor. In de systeem-
theorie betreffende paranormale verschijnselen van de 
Duitse fysicus Walter von Lucadou wordt afgeleid dat dit 
soort voorspellingen alleen kunnen voorkomen in strikt 
gesloten systemen. Zolang je maar niet echt met groot 
geld speelt, blijft het systeem min of meer gesloten. Dat 
klopt dus aardig met de bevinding dat, toen er niet met 
echt geld werd gespeeld, er wel een significant effect 
werd gevonden. Het lijkt mogelijk om deze theorie wat 
systematischer te onderzoeken. Bijvoorbeeld door in een 
casino-experiment om en om veel fiches en weinig fiches 
in te zetten. Maar of er nog een geldschieter is die hier 
aan mee wil doen valt te betwijfelen. n
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Kort geleden bereikte ons het bericht dat Prof.dr. Martin 
Ulrik Johnson, Nederlands enige gewoon hoogleraar in 
de parapsychologie, op 17 maart van dit jaar is over-
leden. Zoals Ingrid Kloosterman, MA, historica aan de 
Universiteit Utrecht, die een onderzoeksproject leidt naar 
de geschiedenis van de Nederlandse parapsychologie, in 
haar biografische schets, die binnenkort zal verschijnen 
in de Catalogus Professorum van de Universiteit Utrecht 
(profs.library.uu.nl/), schrijft: 
“Johnson, Martin Ulrik, parapsycholoog, psycholoog. 
Geboren op 19 februari 1930 te Malå in Zweden. In 1973 
werd de eerste (en enige) gewone leerstoel in de para-
psychologie in Nederland toebedeeld aan Johnson aan 
de Universiteit Utrecht.
“Opgroeiend in Zweden kwam Johnson in aanraking met 
de mythen en sagen van de Lappen. Hierdoor werd zijn 
interesse in paranormale verschijnselen gewekt. Het 
begin van zijn wetenschappelijke carrière verloopt onge-
bruikelijk. Door zelfstudie bekwaamde hij zich in schei- 
en natuurkunde. Het bedrijf waarvoor hij werkte was dus-
danig onder de indruk van zijn capaciteiten dat hem de 
mogelijkheid werd geboden kosteloos een universitaire 
opleiding te volgen. Hij studeerde eerst sterrenkunde om 
zich vervolgens aan de psychologie te wijden en in 1969 
op 39-jarige leeftijd deze studie af te sluiten. Voordat 
Johnson naar Nederland kwam begin jaren zeventig, 
werkte hij als psycholoog voor projecten bij de Zweedse 
krijgsmacht. Ook was hij verbonden aan de psychologi-
sche faculteit van de Universiteit van Lund.
“Vanaf de jaren ’60 was Johnson geïnteresseerd in 
de parapsychologie. In de periode van 1960 tot 1970 
studeerde hij in de zomermaanden bij de beroemde 
parapsycholoog Joseph Banks Rhine aan de Foundation 
for Research on the Nature of Man (FRNM) in Durham. 
Johnson werkte daar eveneens als gastonderzoeker. 
Van 1971 tot 1973 werkte Johnson als gastdocent in de 

In memoriam Martin Johnson (1930-2011)
parapsychologie aan de Universiteit Utrecht. In oktober 
1973 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar in de pa-
rapsychologie aan dezelfde universiteit. Hij aanvaardde 
dit ambt met de inaugurale rede ‘Models of Control and 
Control of Bias in Experimental Parapsychology’. Tot de 
leerstoel behoorde het Parapsychologisch Laboratorium. 
Dit laboratorium was ingebed in de afdeling functieleer 
van de subfaculteit psychologie en maakte daarmee 
een integraal onderdeel uit van de psychologie. In 1975 
richtte Johnson samen met Sybo Schouten – medewerker 
van het Parapsychologisch Laboratorium – het tijdschrift 
European Journal of Parapsychology op. In 1988 werd in 
een bezuinigingsronde de leerstoel in de parapsycholo-
gie en het bijbehorend laboratorium opgeheven. Johnson 
keerde toen weer terug naar Zweden.
“Johnson had een duidelijke voorkeur voor een kwantita-
tieve, experimentele benadering van de parapsychologie. 
Het meest bekend is zijn onderzoek naar de samenhang 
tussen het psychisch afweermechanisme van proefperso-
nen en hun vermogen om de juiste kaarten te raden wan-
neer deze in willekeurige volgorde werden aangeboden. 
Johnson stond bekend om zijn ‘voorzichtige uitspraken’ 
wat betreft de mogelijkheden en herhaalbaarheid van 
parapsychologische verschijnselen. In dezen was hij een 
zelfbenoemd adept van de wetenschapsopvattingen van 
Karl Popper.”
Mijn eigen herinneringen aan Martin Johnson gaan terug 
naar de tijd vanaf kort na zijn benoeming in 1973. De 
oprichting van het European Journal of Parapsychology 
in 1975 beschouwde hij, mede door de objectieve 
publicatie-policy, als een belangrijke stap naar de ac-
ceptatie van de parapsychologie door de mainstream we-
tenschap. In 1983 werd ik Martins eerste promovendus, 
wat hem toch weer enigszins in de schijnwerpers zette, 
terwijl hij zijn best deed binnen de faculteit der sociale 
wetenschappen een ‘low profile’ te houden. In latere 
gesprekken, vooral toen ik hem na zijn terugkeer naar 
Zweden opzocht, was hij meer open over zijn motivatie 
voor parapsychologisch onderzoek. Een belangrijke leer-
meester tijdens zijn studie astronomie was de bekende 
astronoom Knut Emil Lundmark. In discussies tussen 
Martin en Lundmark kwam het probleem van de inter-
pretatie van UFO-waarnemingen ter sprake. Lundmark 
raadde Martin aan – zo herinner ik het mij – om dan 
maar psychologie te gaan studeren. Uiteindelijk leidde 
dat er toe dat J.B. Rhine aan Martin een gastmedewerker-
schap aanbood bij de FRNM in Durham, waar Martin zijn 
onderzoek begon naar de samenhang van paranormale Martin Johnson
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verschijnselen en de Defense Mechanism Test, een test 
waarmee hij in Lund gewerkt had. Dat onderzoek heeft 
hij later voortgezet in samenwerking met prof. Erlendur 
Haraldsson van de Universiteit van IJsland. 
Het kiezen van een bescheiden opstelling tegenover de 
faculteit in Utrecht, ingegeven door de ophef veroorzaakt 
door de tegenstand tegen zijn benoeming door Tenhaeff, 
heeft uiteindelijk mede geleid, naast de zoveelste bezui-
nigingsronde en de vele negatieve krantencolumns over 
parapsychologie van zijn collega prof. Piet Vroon, tot de 
opheffing van de gewone leerstoel in de parapsycholo-
gie.
Na zijn terugkeer naar Zweden in 1988, werd Martin in 
beslag genomen door de zorg voor zijn echtgenote, die 
aan de ziekte van Parkinson leed. Allengs verloor Martin 
Johnson het contact met de parapsychologie, hoewel 
hij nog wel de PA Convention in 1994 in Amsterdam be-
zocht. Zijn overlijden laat een wrange leegte achter. n

Joop M. Houtkooper
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Op 4 mei j.l. overleed onverwacht Ilja Maso in zijn huis in 
Frankrijk waar hij werkte aan een boek over bewustzijn 
en hersenen. Een groot deel van zijn academische leven 
(1989-2007) was hij hoogleraar aan de Universiteit voor 
Humanistiek, als onderzoeker, docent en rector. Hij was, 
als socioloog, gespecialiseerd in kwalitatief onderzoek. 
Hij had een brede belangstelling en schreef o.a. ook over 
fenomenologie, parapsychologie, toeval en het vraagstuk 
van het leven na de dood. Hij vond het interessant om 
moeilijke en controversiële onderwerpen te bestuderen, 
en daarover te publiceren.
Ilja Maso heeft een sleutelrol gespeeld bij het vestigen 
van de huidige Heymans leerstoel van de SPR aan de 
Universiteit voor Humanistiek. Voor deze leerstoel staan 
‘buitengewone ervaringen’ centraal. “Dit hoort bij het 
leven”, zei hij dikwijls. Hij vond dat met het negeren 
van deze ervaringen of het verwerpen ervan op grond 
van vooringenomen standpunten, je iets ontkent dat bij 
de mens hoort. Dat was in zijn ogen een kwalijke zaak, 
omdat grote groepen mensen op existentieel niveau be-
tekenis ontlenen aan deze ervaringen. De empirische on-
derzoekbaarheid van die ervaringen, evenals de beteke-

nis die deze ervaringen hebben voor het individu, waren 
naar zijn opvatting van het humanisme een wezenlijk 
onderdeel van een mensenleven. Op verschillende wij-
zen heeft hij een bijdrage geleverd aan het bespreekbaar 
maken van deze kant van de mens. Dat hij daarvoor zijn 
nek moest uitsteken, heeft hem nooit weerhouden. 
Dankbaar voor wat hij gedaan heeft en verdrietig om zijn 
plotselinge overlijden op een te jonge leeftijd willen wij 
hem hier gedenken. n

De redactie

In memoriam prof. dr. Ilja Maso (1943-2011)

Ilja Maso
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James Randi wordt gezien als de 

belangrijkste en in ieder geval 

de spraakmakendste scepticus. 

Hij is goochelaar van beroep en 

als zodanig heeft hij zichzelf de 

bijnaam ‘the amazing’ gegeven. 

En verbazing wekt hij zeker. 

Maar vooral toch wel heel veel 

ergernis bij onderzoekers die 

proberen met geaccepteerde 

wetenschappelijke methoden 

verschijnselen te onderzoeken 

die volgens Randi’s club (CSICOP) 

wetenschappelijk onderzocht 

moeten worden, terwijl die club  

dat zelf eigenlijk zelden doet1. 

CSICOP staat wel altijd klaar met 

kritiek en vooral persoonlijke 

aanvallen in een veelal sarcasti-

sche stijl…

Verbazingwekkende  weddenschap
Een typisch voorbeeld is de toon in Randi’s boek Flim 
Flam (zie www.skepticalinvestigations.org/Examskeptics/
Prescott_Randi.html). In 1998 werd ik benaderd door 
Prof. Stanley Klein, een onderzoeker naar het visueel 
bewustzijn. Hij had een simpel verzoek. Hij wilde wel 
eens serieus kijken naar de uitkomsten van onderzoek 
naar het paranormale als we nu maar eens ingingen 
op de ‘weddenschap’ van Randi waarbij je een miljoen 
dollar kon winnen als je iets paranormaals deed. Tot 
dat moment had ik me vooral verre gehouden van het 
‘overtuigen’ van sceptici, in de eerste plaats omdat ik 
zelf geen zin had een religieuze strijd te voeren, in de 
tweede plaats omdat de Bayesiaanse statistiek laat zien 
dat sceptici, met hun a priori aanname dat de kans dat 
psi reëel is nul is, nooit overtuigd kunnen worden en het 
dus verspilde energie is, en in de derde plaats omdat de 
uitkomsten van onderzoek naar het paranormale vaak 
wat instabiel zijn en moeilijk te repliceren. Eigenlijk moet 
je nooit naar één experiment kijken maar naar tientallen 
van hetzelfde type door een zogenaamde meta-analyse. 
Bovendien zijn de effecten in ieder geval in de gecontro-
leerde laboratoriumsituatie zeer klein (hoewel veel groter 
dan het effect van aspirine op hartklachten).
Nu was ik toentertijd net in de ban van het voor die tijd 
tamelijk revolutionaire presentiment-experiment. En ik 
zag meteen hoe je dat kon gebruiken om sceptici de 
volle controle over het experiment te geven. Tot dan was 
de manier om die miljoen dollar van Randi te winnen 
door op het podium, onder zijn controle, in, laten we 
zeggen, 15 minuten een wonder te verrichten. In 15 minu-
ten op een podium kun je geen serieus wetenschappelijk 
onderzoek verrichten, dus was die eis irreëel, hoewel 
begrijpelijk als je de claims van allerlei nep-paragnosten 
las. 
Ik deelde Klein mee dat ik wel geïnteresseerd was maar 
dat het dan een serieus onderzoek zou moeten worden 
waarbij ik gezien de kleine effecten misschien wel twee 
jaar bezig zou zijn om de door Randi gewenste effecten 
te bereiken. Klein zorgde voor de kortsluiting en vanaf 
dat moment was ik dus in onderhandeling met Randi. 
Nog steeds wel met een dubbel gevoel, was dit geen ver-
spilde tijd? Maar allengs bleek Randi best een redelijke 
man. Hij deelde me mee dat hij gezien zijn leeftijd nu 
wel eindelijk eens echt wilde weten of die paranormale 

COLUMN
Dick Bierman
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verschijnselen reëel waren. De indruk die dit mij gaf was 
dat hem vooral de survival hypothese begon te interes-
seren. De dood was aan de horizon komen opdagen. Ik 
overlegde met hem over de relatie tussen de ‘prijs’ en 
het effect dat ik zou kunnen tonen. Technisch stelde ik 
voor om de prijs aan de uitkomst te koppelen via het om-
gekeerde van de onwaarschijnlijkheid dat die uitkomst 
toevallig was, de p-waarde in het jargon van statistici. 
Kortom bij een p-waarde van 1 op de miljoen zou ik de 
miljoen dollar beuren. Bij een p-waarde van 1 op de 100, 
slechts honderd dollar.  Nu zou het experiment dus om 
die miljoen dollar te verdienen en gezien de kleine ef-
fecten twee jaar gaan duren en ik wilde Randi niet twee 
jaar over de vloer noch wilde Randi twee jaar in een lab 
van de universiteit doorbrengen. Maar dat hoefde ook 
niet. En dat hoefde niet omdat ik hem een waterdicht 
experiment kon voortoveren waarbij hij alle touwtjes in 
handen zou hebben terwijl hij niet eens aanwezig was. 
Hoe is dat mogelijk?
In een presentiment-experiment wordt op volledig toeval-
lige wijze een plaatje gekozen en aan de proefpersoon 
aangeboden waarvan een of ander lichaamssignaal 
wordt gemeten. Denk aan hersenactiviteit (EEG) of aan 
de huidgeleiding of hartslag. We spreken van paranor-
maal presentiment als dat lichaam reageert voordat het 
plaatje wordt getoond. Zeg enkele seconden eerder. Dus 
de hartslag gaat tekeer als er toevallig over twee secon-
den een gewelddadig plaatje komt en blijft rustig als er 
toevallig een neutraal plaatje komt. Natuurlijk is dat niet 
zo voor elk plaatje maar gemiddeld over vele plaatjes.
Ik stelde aan Randi voor dat we die lichaamssignalen in 
real time (dus binnen een paar milliseconden) vanaf de 
universiteit over internet naar hem toe zouden sturen en 
dat pas als hij die data binnenhad hij met een elektroni-
sche dobbelsteen zou bepalen of er een emotioneel of 
een neutraal plaatje getoond zou moeten worden, en dat 
weer terug zou sturen via internet. Dus hij had dan de 
data al binnen en voor ons was het onmogelijk te foeze-
len. So far so good. Maar nu de afknapper. Na een paar 
inhoudelijke mailwisselingen deelde Randi me mede dat 
hij het voorstel natuurlijk wel aan zijn ‘scientific board’ 
ter goedkeuring moest overleggen. En dat was het laatste 
concrete wat ik ooit vernam. 
En laat ik eerlijk zijn, ik was er niet rouwig om. Twee jaar 

is een hele tijd en hoewel ik natuurlijk binnen het raam-
werk van het voorgestelde experiment nog allerlei andere 
interessante hypotheses had kunnen onderzoeken, zag 
ik er een beetje tegenop, vooral omdat ik me realiseerde 
dat Randi de boel in het voorgestelde experiment wel 
zou kunnen belazeren (hij kon snel de binnengekomen 
data analyseren en als de hartslag heftig was, stiekem 
een neutraal plaatje uit laten kiezen; daar kan via in-
ternet misschien ook wel weer wat op bedacht worden, 
maar de sfeer van achterdocht was iets dat me tegen-
stond). 
Niet lang erna ontdekte ik dat Randi een anagram van de 
beroemde parapsycholoog Radin is. Verbazingwekkend! 
Dat kan geen toeval zijn en zou ‘the amazing’ Randi te 
denken moeten geven! n

1 Een uitzondering is Richard Wiseman, die bijvoorbeeld het hon-

denonderzoek van Sheldrake repliceerde, onderzoek deed naar het 

experimentatoreffect en ook naar de paranormale diagnostiek van 

een of ander Russisch meisje. Indien daar iets uitkomt (in alle drie 

gevallen kwam daar iets uit!) dan rommelt hij met de analyse (-cri-

teria) zodat toch een negatieve conclusie getrokken kan worden. Je 

kan wel heel erg om hem lachen (hij is geestig).

James Randi
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Balanceren op het  
scherp van de snede

Eva Lobach

Paranormale zaken staan garant voor een strijd-

toneel waar voor- en tegenstanders zich meer 

en meer lijken te verschansen. Beschuldigingen 

en verdachtmakingen vliegen over en weer. Dit 

is spijtig omdat het integere mensen kwetst. 

Belangrijker nog, het verhindert een respect-

volle dialoog tussen de verschillende opvat-

tingen die de wetenschap vooruit kan helpen. 

Het is daarom hoopgevend dat zeer onlangs 

twee (Engelstalige) boeken zijn verschenen 

met een verfrissende toon. Beide boeken zijn 

geschreven door journalisten die begonnen als 

nieuwsgierige, open minded sceptici toen ze 

wilden begrijpen hoe het nu echt zat met die 

onverklaarde fenomenen. Beide auteurs namen 

geen genoegen met ‘van horen zeggen’, maar 

bestudeerden het oorspronkelijke materiaal 

van zowel ‘gelovers’ als ‘sceptici’. En beiden 

kwamen tot een opmerkelijke, maar niet gelijk-

luidende conclusie.

In november 2010 verscheen Randi’s Prize. What sceptics 
say about the paranormal, why they are wrong and why 
it matters1 van de Engelse journalist Robert McLuhan. In 
tegenstelling tot wat de boektitel suggereert, gaat het 
boek vooral over wat de oorspronkelijke bronnen over 
paranormale verschijnselen rapporteren en hoe sceptici 
daarop reageren, waarna McLuhan de feiten en argumen-
ten over en weer zorgvuldig tegen elkaar afweegt en con-
clusies trekt. Randi’s prijs komt wel ter sprake. Randi’s 
prijs is de prijs van één miljoen dollar die goochelaar 
James Randi uitloofde voor experimentele resultaten die 
overtuigend laten zien dat een of ander paranormaal 
verschijnsel werkelijk bestaat. McLuhan beschrijft onder 
andere hoe de contacten verliepen tussen Randi en 
parapsycholoog Gary Schwartz bij het onderzoek van 
een medium. Nadat McLuhan de kritiek van Randi op 
de nieuwste onderzoeksmethode van Schwartz heeft 
samengevat, concludeert hij: “…Randi’s tegenwerpingen 
waren amper relevant voor het werk van Schwartz en 
leken nog het meest op een scheldkanonnade. Ik vroeg 
me af of de goochelaar wel de moeite had genomen om 
de onderzoeksverslagen te lezen, want de kritiek die hij 
serveerde was oude koek. Maar toen wist ik het weer 
– het maakt allemaal niets uit. Randi is niet van zins 

Boekbespreking
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om iemand te helpen zoals ik, die graag wil begrijpen 
hoe het zit, maar is er alleen op uit om zijn publiek van 
sceptici gerust te stellen, terwijl hij de wetenschappers, 
journalisten en leken die werkelijk open minded zijn 
actief ontmoedigt om de resultaten van Schwartz serieus 
te nemen.” Daarom begrijpt McLuhan ook wel waarom 
serieuze parapsychologen geen belangstelling meer heb-
ben voor het miljoen van Randi: “…ze weten inmiddels 
wel beter dan zichzelf over te leveren aan een sceptische 
kruisvaarder die hen als uitschot beschouwt.”2 
Los van de schermutselingen rondom de prijs die Randi 
uitloofde, komen in het boek verschillende belangwek-
kende onderwerpen aan bod, waarbij ook historisch ma-
teriaal veel aandacht krijgt. McLuhan beschrijft waarne-
mingen van het Amerikaanse medium Leonora Piper (in 
1887 ontdekt door William James), die zo’n 25 jaar lang 
onderdeel uitmaakten van het onderzoek van de Britse 
Society for Psychical Research, en die van het Londense 
medium Gladys Leonard. Ook poltergeistverschijnselen, 
spontane geestverschijningen, uittredingen en bijna-
dood-ervaringen bij gewone mensen, en het onderzoek 
naar reïncarnatie van Ian Stevenson komen aan bod. 
Er is relatief weinig aandacht voor het gecontroleerde, 
experimentele onderzoek; in het boek komt het woord 
‘medium’ bijvoorbeeld vaker voor dan het woord ‘expe-
riment’, waarbij veel van die experimenten ook nog eens 
mediums betreffen. Het is natuurlijk heel goed dat medi-
ums onderzocht worden. Maar juist het gecontroleerde 
experimentele onderzoek is mijns inziens de beste 
strategie om een antwoord te geven op veel gehoorde 
verwijten van sceptici. Die beweren immers vaak dat er 
sprake is van zinsbegoocheling bij naïeve mensen die 
graag in hogere machten willen geloven, dat parapsy-
chologen zich laten bedotten of denken dat toevallige 
gebeurtenissen uitzonderlijker zijn dan werkelijk het 
geval is. Tegen dit soort kritiek helpen alleen gecontro-
leerde experimenten waarbij de dataverzameling zoveel 
mogelijk geautomatiseerd is en de kansen op toevallige 
uitkomsten van tevoren bekend zijn. Het weinige expe-
rimentele onderzoek dat McLuhan bespreekt doet hij 
echter wel opnieuw met veel zorgvuldigheid en aandacht 
voor detail. De geschiedenis is ook hier niet vergeten; 
het historische en baanbrekende onderzoek met Zener-
kaarten van Rhine, het Maimonides-droomonderzoek en 

de daarop volgende Ganzfeld-studies krijgen een plaats, 
evenals de beroemde remote viewing-experimenten. 
McLuhans conclusie is dat paranormale fenomenen be-
staan en dat het verbazend is dat het onderzoek naar psi 
niet meer aandacht heeft gekregen van de wetenschap-
pelijke gemeenschap. Hij wijt dat in eerste instantie aan 
het feit dat de resultaten in de kern zo wereldschokkend 
zijn dat de meeste mensen er niet zomaar aan willen. 
Maar McLuhan was toch zeer teleurgesteld toen hij 
ontdekte dat ook mensen die hij als verlichte, rationeel 
denkende geesten beschouwde, zoals Carl Sagan en 
Richard Dawkins, zich kritisch en afwijzend uitlieten over 
onderwerpen waar zij zich duidelijk onvoldoende in had-
den verdiept. Ook zij bleken niet in staat om gekoesterde 
waarheden in twijfel te trekken. 
Het onderzoek dat zich richt op een mogelijke voort-
bestaan van bewustzijn na de lichamelijke dood heeft 
volgens McLuhan de minste kans om wetenschappelijke 
erkenning te krijgen. Sceptici zien elke verwijzing naar 
een mogelijk eeuwig leven als een verdwaling in verfoei-
lijke religiositeit en primitief bijgeloof, terwijl anderzijds 
vanuit de heersende christelijke geloofsovertuigingen 
veel weerstand is tegen alles wat lijkt op het oproepen 
van geesten, dat volgens de bijbel immers een duivelse 
bezigheid is. 
Voor de experimentele parapsychologie ziet McLuhan 
een rooskleuriger toekomst. Psi-onderzoek naar telepa-
thie, precognitie en presentiment zou over enige tijd wel 
een geaccepteerde wetenschappelijke discipline kunnen 
worden. Omdat psi volgens hem niet goed past in het 
materialistische wereldbeeld dat veel wetenschappers 
voor onaantastbaar houden, zal er dan wel eerst een 
fundamentele verschuiving in dat wereldbeeld moeten 
plaatsvinden, erkent hij. Hij ziet wel aangrijpingspun-
ten voor de verschuiving in dat wereldbeeld. Ten eerste 
de resultaten van psi-onderzoek zelf, die op de lange 
termijn een soort kritische massa zullen bereiken. Ten 
tweede stelt hij vast dat ervaringen die duiden op een 
voortbestaan van het bewustzijn na de lichamelijke dood 
veel verwantschap lijken te vertonen met het gedachte-
goed van oosterse religies zoals het boeddhisme. Beiden 
benaderingen, het seculiere/rationele en het spirituele 
streven hier hetzelfde doel na, namelijk kritisch en zorg-
vuldig te onderzoeken. De twee benaderingen zouden 
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elkaar kunnen vinden en aanvullen, de ene benadering 
via het objectieve experiment, de andere benadering 
middels het onderzoeken van de subjectieve ervaring. 
In ieder geval heeft McLuhan met dit zorgvuldig en goed 
geschreven boek laten zien dat hij streeft naar een syn-
these van (schijnbaar) tegenstrijdige opvattingen.

Met zelfs nog meer plezier las ik het zeer onlangs (juni 
2011) verschenen boek van de Amerikaanse journalist 
Steve Volk: Fringe-ology: How I tried to explain away 
the unexplainable – and couldn’t3. Net als McLuhan be-
spreekt hij de feiten zoals hij deze bij oorspronkelijke 
bronnen aantreft, verzamelt de kritiek en weegt alles 
tegen elkaar af. Bij zijn evaluatie van de voors en tegens 
is zijn leidende principe dat wij mensen het nauwelijks 
kunnen verdragen om géén standpunt in te nemen over 
een onderwerp dat ons aan het hart gaat. Als je alle mo-
gelijke informatie hebt verzameld en je weet nog steeds 
niet wat je ervan moet denken, dan voel je je bang. Dat 
is de schuld van de amygdala’s, zegt Volk, twee kleine 
gebiedjes links en rechts verstopt middenonder in je 
hersenen, die je zo snel mogelijk laten beslissen tus-
sen ‘pluis’ en ‘niet-pluis’. In veel gevallen is dat snelle 
beslissen een effectieve strategie, die ons gedurende 
miljoenen jaren evolutie hielp ontsnappen aan uitgehon-
gerde roofdieren met scherpe tanden en grote klauwen. 
Maar bij de interpretatie van onderzoeksresultaten in 
een veilige studeerkamer is dit juist geen rationele stra-
tegie. Helaas, we kunnen niet anders. Balanceren op het 
scherp van de snede voelt hoogst onaangenaam. We 
kiezen dus voor een interpretatie, en zodra we kiezen, zo 
blijkt, verandert onze weging en zelfs waarneming van 
de feiten. 
Dit mechanisme kan leiden tot hartverscheurende tafere-
len, wanneer onschuldige mensen achter tralies komen. 
Zodra ze voor zichzelf al een oordeel hebben geveld, 
kunnen zowel rechters als juryleden zich niet meer goed 
openstellen voor ontlastend materiaal. Dit laatste staat 
niet in het boek van Volk, maar heeft ongetwijfeld mee-
gespeeld in Volks benadering; hij schrijft namelijk ook 
diepgaand over juridische processen en wat daar zoal in 
fout kan gaan.
Hoewel Volks benadering dus in zeker opzicht beperk-
ter is dan die van McLuhan, is hij juist weer veel meer 
omvattend in het soort onderwerpen dat hij bespreekt. 
Van alles wat zich aan de rand van het acceptabele 
bevindt passeert de revue: bijna-dood-ervaringen, de 
bewustzijnstheorie van Hameroff en Penrose, UFO-

verschijnselen, mystieke ervaringen en meditatie, hel-
dere dromen, poltergeist-verschijnselen en nog meer. 
Anders dan McLuhan beperkt hij zich niet tot de bespre-
king van boeken en tijdschriften. Hij trekt er op uit, inter-
viewt wetenschappers, bezoekt congressen, doet work-
shops en is proefkonijn bij experimentele therapieën. 
Dat geeft zijn boek een extra dimensie, namelijk die van 
de persoonlijke ervaring. Diep onder de indruk schrijft 
hij over de heldere droom die hij krijgt tijdens een work-
shop op Hawaii, en hij deelt zijn tips voor het produce-
ren van heldere dromen met de lezer. Hij bezoekt een 
conferentie van parapsychologen in Seattle en neemt de 
gelegenheid te baat om hen allemaal een vragenlijst te 
laten invullen over hun kijk op het leven. Hij stelt vast 
dat ‘new age’ in ieder geval geen passende beschrijving 
is voor de parapsychologen die hij in Seattle ontmoette.
En dan is er nog die ervaring die bijna als een soort run-
ning gag door het boek heen loopt: het spook waar hij 
mee opgroeide in zijn ouderlijk huis. Alhoewel, spook? 
Dat weten we niet, en de kans is klein dat we het ooit 
zullen weten, zegt hij. Maar vreemd was het wel, die 
harde geluiden. Zijn ouders kregen er op zeker moment 
genoeg van en vroegen de pastoor om hulp. Deze be-
zocht het huis, sprenkelde wijwater en prevelde gebe-
den. Die nacht waren de verschijnselen erger dan ooit 
tevoren, maar daarna was het wel afgelopen.

Beide boeken zijn goed geschreven en lezen vaak als 
een thriller. De auteurs bespreken het bewijs, horen de 
getuigen over hun waarnemingen en presenteren de 
argumenten van beide zijden. Er zijn vele wendingen en 
onverwachte ontwikkelingen in het scenario om je op het 
puntje van je stoel te houden. Ze laten een nieuw licht 
schijnen op mij al bekende zaken, terwijl hun bespre-
king van voor mij onbekende zaken naar meer smaakt. 
Gelukkig voorzien beide boeken daarin volop. Er zijn veel 
voetnoten die verwijzen naar bronnen en diepergravend 
materiaal. McLuhan concludeert uiteindelijk dat psi be-
staat, evenals enige vorm van voortbestaan na de dood, 
terwijl Volk als een evenwichtskunstenaar tussen (of 
boven?) de strijdende partijen wil blijven staan. McLuhan 
wint op degelijkheid en vanwege een interessante dis-
cussie over de mogelijke toekomstige acceptatie van psi; 
Volk wint op flair en stijl, de originele invalshoek en zijn 
onverschrokken benadering van zoveel verschillende 
onverklaarbare verschijnselen. Maar beide boeken zijn 
opmerkelijk vanwege hun uitgangspunt dat zij hun best 
doen alle verschillende standpunten zo goed mogelijk 
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weer te geven.
Op zijn weblog bespreekt Robert McLuhan het boek 
van Steve Volk. Hij is erg enthousiast, maar heeft één 
kritische kanttekening: hij vindt dat Steve Volk na de pre-
sentatie van al dat materiaal een standpunt moet inne-
men en zich niet op de vlakte moet houden. Nu ik Volks 
boek heb gelezen kan ik het niet anders zien dan dat 
McLuhans oproep tot een eenduidig standpunt ontspruit 
aan zijn amygdala’s. Zelfs een gedegen en kritisch on-
derzoeker als McLuhan die in staat bleek zijn standpunt 
lange tijd op te schorten, blijkt uiteindelijk toch moeite 
te hebben met iemand als Volk die niet verder gaat dan 
de conclusie: we weten het niet… n

Meer lezen en luisteren
•	 De	weblogs	van	McLuhan	en	Volk	zijn	zeer	de	moeite	waard:	

McLuhan op www.paranormalia.com en Steve Volk op 

 www.stevevolk.com

Geheel in het teken van deze tijd heeft de SPR een aan-
zienlijk gekrompen bestuur gekozen. Er vertrokken veel 
bestuursleden en er werd spaarzaam aangevuld. Het 
nieuwe bestuur kan hierdoor, hopen we, slagvaardiger 
opereren. Zij vergadert vaker (o.a. online) en intensie-
ver. In haar korte bestaan zijn een aantal zaken op de 
rails gezet. Bestuurlijke, zoals het opschonen van de 
financiën en de organisatie rond het tijdschrift maar ook 
inhoudelijke zoals het overleg met de Universiteit voor 
Humanistiek over de tweede termijn van de Heymans 
bijzondere leerstoel. Er is een WAR (wetenschappelijke 
adviesraad) ingesteld bestaande uit een aantal weten-
schappelijke kopstukken als de hoogleraren Lamme, 
Krippner en Murre, en de parapsycholoog en astrobio-
loog Houtkooper. Deze WAR adviseert de SPR over op te 
zetten onderzoek en academische zaken. Er zal ook een 
actiever mediabeleid gevoerd gaan worden. De secreta-
ris van het bestuur, Ruud van Wees, neemt de persvoor-
lichting voor zijn rekening. Alle contacten met het SPR-
bestuur verlopen ook via het secretariaat: 
secretariaat-spr@parapsy.nl

•	 Een	interview	met	McLuhan	over	zijn	boek	is	te	lezen	en	te	beluis-

teren op www.skeptiko.com/randi-prize-exposed-in-new-book/

Noten
1 Robert McLuhan (2010). Randi’s Prize. What sceptics say about the 

paranormal, why they are wrong and why it matters. Troubador, 

Leicester, UK. 430 pagina’s.

2 Zie ook het verslag van de uitwisseling tussen Dick Bierman en 

James Randi in dit nummer van TvP&BO.

3 Steve Volk (2011) Fringe-ology: How I tried to explain away the un-

explainable – and couldn’t. HarperOne. 336 pagina’s.

Een nieuw bestuur, een nieuw geluid

Het nieuwe SPR-bestuur, met van links naar rechts: Dick Bierman (voorzitter), 
Eva Lobach, Ruud van Wees, Pieter de Jong en Peter de Hoog
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Een geschokt  
collectief bewustzijn?

Dick Bierman

De recente gebeurtenissen in Noorwegen re-

sulteerden bij grote aantallen mensen in hef-

tige emoties. In Noorwegen zelf ontstond een 

groot gevoel van verbondenheid. En dus is de 

vraag logisch: hoe reageerde het netwerk van 

toevalsgeneratoren, beter bekend onder de 

naam Global Consciousness Network (noosp-

here.princeton.edu)? Over dit netwerk heb-

ben we hier al een paar keer eerder geschre-

ven. Onder andere in verband met die andere 

aanslag op 11 september. Eerst nog even een 

recapitulatie…

Over de hele wereld staan een 70-tal toevalsgeneratoren. 
Dat zijn apparaatjes die op basis van elektronische ruis 
series ‘1’ en ‘0’ produceren. Die elektronische ruis komt 
weer voort uit fundamentele kwantumgebeurtenissen. 
Als die apparaatjes ongestoord werken dan is het volko-
men toevallig of er een ‘1’ wordt geproduceerd of een ‘0’. 
Het valt met geen mogelijkheid uit de voorgaande getal-
len af te leiden wat het volgende wordt. De apparaatjes 
zijn ook zo afgesteld dat ze gemiddeld even vaak een 
‘0’ als een ‘1’ produceren. De ‘output’ van die toevalsge-
neratoren wordt vanaf al die plekken op de wereld een 
aantal keren per minuut naar een server in Princeton 
gestuurd. En daar wordt alles netjes opgeslagen om later 
geanalyseerd te worden. Die analyses zijn erop gericht 
om te kijken of de output van die toevalsgeneratoren nog 
wel echt toevallig is. Nu blijkt dat dit gemiddeld niet het 
geval is als er groepen mensen coherente emoties verto-
nen. Meestal zijn het onvoorspelbare gebeurtenissen die 
zo’n collectieve emotie teweegbrengen.
Denk maar weer aan 9/11. Maar ook aardbevingen en 
andere natuurrampen. De formele analyse van de 9/11-
aanslagen (formele analyse: analyse waarbij van tevoren 
wordt gespecificeerd hoe er precies wordt geanalyseerd) 
laat zien dat pas een paar uur na de aanslagen het ge-
drag van de toevalsgeneratoren significant afwijkt van 
wat ze normaal doen. De heisa die in andere publicaties 
werd gemaakt over hoe sterk het netwerk had gerea-
geerd, berustte op niet van tevoren gespecificeerde ex-
ploratieve analyses.

En dan nu de resultaten voor de formele analyse van het 
Noorse drama. Eigenlijk lijken deze resultaten iets ster-
ker dan die van 9/11.
De afwijkingen van toevalsgedrag van de toevalsgenera-
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Een geschokt  
collectief bewustzijn?

toren zijn sterker en ze liggen ook dichter bij de aansla-
gen zelf. Het is eigenlijk moeilijk om de onwaarschijnlijk-
heid van een dergelijk effect in te zien. Natuurlijk is er de 
formele statistische analyse en die geeft je een p-waarde 
die aangeeft hoe vaak de gevonden afwijking bij toeval 
kan voorkomen. In de grafiek hiernaast zie je dat die 
p-waarde kleiner is dan 0.05, dus de kans dat het gevon-
den effect toeval is, is kleiner dan 1 op de 20. 
Toch heb ik nog eens even gekeken hoe het nu zat de 
drie dagen ervoor en de drie dagen erna. Daarmee krijg 
je toch een beter gevoel voor de context. Deze analyse is 
dus een exploratie want hij was niet vantevoren gespe-
cificeerd.

Nu kun je zien (in de onderste grafiek) dat het gedrag 
van de toevalsgeneratoren de drie dagen voor de aan-
slag normaal was en de drie dagen erna eigenlijk ook. 
Dat de lijn hoog blijft, betekent dat voor het opgetreden 
afwijkende gedrag geen volledige compensatie optrad. 
Zolang de lijn min of meer horizontaal loopt is het ge-
drag normaal.
Maar er is nog meer te zien. Namelijk dat het lijkt alsof 
de toevalsgeneratoren zich al enkele uren voor de aan-
slag raar gaan gedragen. Dit werd ook al waargenomen 
in de metingen rond 9/11 en maakt de zaak voor veel 
mensen nog ongeloofwaardiger. Doen die toevalsgenera-
toren nu ook al aan precognitie? Je kunt je nog enigszins 
voorstellen dat de werkelijke emoties een effect heb-
ben maar waarom zou dat al optreden nog voordat de 
emoties tot een uitbarsting komen? Of hebben we hier 
te maken met een veel fundamenteler principe van een 
soort tijdsymmetrie?

Het is veel te vroeg om hier al definitieve antwoorden op 
te verlangen. Zoals gezegd, de effecten zijn erg klein en 
alleen door steeds meer gebeurtenissen te analyseren 
zullen uiteindelijk de antwoorden wel boven komen drij-
ven. n
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Geluk kost geen  geld, 
maar wel moeite

Interview

met Yowon Choi

door Stephen Whitmarsh

Afgelopen Juni verdedigde Yowon Choi haar proefschrift 

‘Pathways to Happiness, Psychological resources for 

Happiness’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Voor 

haar promotieonderzoek vergeleek zij internationale en 

nationale cijfers omtrent intelligentie (IQ), welvaart en 

geluk. Zij concludeerde daarin dat IQ en rijkdom geen 

invloed hebben op onze geluksbeleving. Gelukkige men-

sen bleken wel te verschillen in emotionele intelligentie 

(EQ). Twee subschalen van de EQ bleken belangrijk: 

(1) de gewoonte aandacht te schenken aan je emoties, 

en (2) het vermogen je emoties te benoemen. Yowon 

Choi’s onderzoek liet zien dat als mensen gevoeliger 

waren (dus hoger schoorde op schaal 1) ze een grotere 

kans maakte een depressie mee te maken. De cruciale 

bevinding was echter dat het vermogen emoties te be-

noemen (schaal 2) deze relatie ongedaan maakte en zelfs 

kon omdraaien. In andere woorden: het vermogen je 

gevoelens te benoemen beschermt je tegen de mogelijk 

negatieve gevolgen van een emotioneel leven.
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In vervolg op deze bevindingen onderzocht Yowon Choi 
de effecten van mindfulness meditatie, een meditatie-
techniek waarbij het trainen in herkennen van emoties 
een centrale rol speelt. De onderzoeksvraag was: maakt 
mindfulness meditatie ons gelukkiger? (Misschien dus 
door ons emotioneel intelligenter te maken.) Het bleek 
echter niet eenvoudig geluk op een objectieve manier te 
meten. Ze gebruikte daarom naast de gebruikelijke vra-
genlijsten een techniek uit de sociale psychologie waarin 
proefpersonen beoordeeld worden op basis van korte 
filmfragmenten, zonder geluid, terwijl ze bijvoorbeeld 
over hun vorige vakantie vertelden. Haar onderzoek liet 
zien dat niet alleen de proefpersonen zelf vonden dat 
ze gelukkige waren na een intensieve meditatieretraite, 
maar dat zelfs wildvreemde mensen vonden dat ze er ge-
lukkiger (en ook zelfs aantrekkelijker!) uitzagen. 
Dat Yowon Choi in ‘Pathways to Happiness’ bij meditatie 
uitkomt is niet helemaal een verrassing. In Zuid-Korea 
groeide ze op in een boeddhistische familie en beoe-
fende van jongs af aan Koreaanse zen-meditatie. Sinds 
2000 beoefent ze ook vipassana (mindfulness)medi-
tatie en nam deel aan verscheidene retraites in Korea, 
Burma, Nepal en Europa. Sinds 2009 geeft ze hierin les. 
Daarnaast heeft ze sinds kort de lerarenopleiding bij Jon 
Kabat Zinn voor Mindfulness Based Cognitive Therapy 
afgerond. Op dit moment vervolgt Yowon haar onderzoek 
samen met haar man Emiel Nijhuis aan het Donders 
Centre for Cognitive Neuroimaging waar ze de effecten 
van meditatie op hersenstructuren onderzoeken. Ik sprak 
met haar haar tussen het scannen van proefpersonen 
door. Ik vroeg Dr. Choi onder meer wat geluk nou precies 
is, of geld echt niet gelukkig maakt en hoe meditatie ons 
dan wel gelukkiger kan maken. 

SW: Wat is geluk precies?

YC: Ik definieer geluk als een subjectieve ervaring van 
een positief gevoel in combinatie met een evaluatie van 
tevredenheid over ons leven. Het bestaat uit twee delen. 
Dus als we in ons onderzoek mensen vragen hoe geluk-
kig ze zijn is er iets meer aan de hand dan slechts een 
goed gevoel zoals blijdschap of plezier. Er is altijd ook 
een evaluatie van hun leven in betrokken. En deze evalu-
atie is heel subjectief.

SW: Wat bedoel je hier precies met subjectief?

CY: Sommige mensen baseren hun geluk meer op basis 
van gevoelens en gedachten over hun bezit, carrière, 
wat ze net gegeten hebben en dergelijke, terwijl andere 
mensen meer introspectief zijn en andere zaken in hun 
evaluatie meenemen zoals een betekenisvol leven, hel-
pen van andere mensen enzovoorts.

SW: Dus er zijn verschillen in de redenen waarom men-
sen gelukkig zijn?

YC: Nou, vooral in de redenen waarom mensen zeggen 
dat ze gelukkig zijn.

SW: Waarom zeg je dat? Is er dan toch iets als een objec-
tief geluk?

YC: Dat is een moeilijke vraag. De Nobelprijswinnaar 
Daniel Kahneman bedacht de term ‘objectief geluk’. Hij 
stelde voor een dagboek bij te houden van de hele dag, 
waarin je opschrijft hoe je je op verschillende momenten 
van de dag voelt en daar dan uiteindelijk een samenvat-
ting van te maken. Dus in plaats van één vraag te stellen 
op een retrospectieve manier (“hoe gelukkig ben je?”), 
stelde hij dezelfde vraag meerdere malen op een dag. 
Maar de vraag is nog steeds een subjectieve vraag. In 
mijn dissertatie gebruikte ik gelaatsuitdrukkingen, wat 
al iets meer bijdraagt tot een evaluatie van geluk op een 
meer objectieve manier. 

SW: Maar is er een specifiek gevoel van geluk, een ge-
luksgevoel, dat verschillend is van andere gevoelens 
zoals blijdschap?

YC: Zoals ik zei heeft geluk cognitieve aspecten van 
tevredenheid over het leven, terwijl blijdschap meer 
een gevoel is zonder cognitieve beoordeling. Het is ook 
afhankelijk van hoe je gevoelens opdeelt. Geluk is bij-
voorbeeld niet deel van de vijf basisemoties. Maar er zijn 
veel meer emoties die allerlei verschillende kleuren heb-
ben, terwijl het gevoelsaspect hetzelfde is. Ik deel liever 
het gevoelsaspect op in plezierig versus onplezierig. 
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Dat is eenvoudiger. In de psychologie van emotie wordt 
emotie ook in maar twee dimensies opgedeeld: plezierig 
versus onplezierig (plus en minus) en hoeveel opwinding 
(arousal) daarmee gepaard gaat.

SW: Dus geluk is subjectief op twee manieren. Aan de 
ene kant is geluk een interne gebeurtenis, een privége-
voel. Aan de andere kant, is wat mensen gelukkig maakt 
verschillend voor iedereen. Hoe kun je dan wetenschap-
pelijk onderzoek doen naar geluk?

YC: Als iets anders is voor iedereen, dan kunnen we 
meten op welke manier het verschillend is. Dat is hoe we 
geluk in de sociale wetenschap benaderen. We kunnen 
bijvoorbeeld onderzoeken wat mensen gelukkig maakt. 
Er zijn factoren die sterk verband houden met geluk. 
Daarvoor gebruiken we statistiek over grote groepen 
mensen. Goede familierelaties blijkt dan erg belangrijk 
te zijn. Trouwen is voor veel mensen bijvoorbeeld de 
gelukkigste dag in hun leven. En wanneer ze scheiden is 
het een hele ongelukkige tijd. Sociale steun zoals colle-
ga’s waarmee je kunt praten en goede vrienden zijn ook 
erg belangrijk. En gezondheid. Het is allemaal gezond 
verstand eigenlijk. Geld kan ook belangrijk zijn, maar dat 
ligt iets ingewikkelder. Mijn studies laten ook zien dat in-
telligentie zoals gemeten door de IQ-test niet gerelateerd 
is aan geluk, maar hoe slim je denkt te zijn weer wel.

SW: Is dat omdat eigenwaarde belangrijk is?

YC: Jazeker, maar zelfperceptie is in het algemeen be-
langrijk. Alhoewel bijvoorbeeld gezondheid belangrijk is 
voor geluk, is je eigen idee over je gezondheid van nog 
groter belang.

SW: Dus we hebben geluk als een gevoelsaspect, de 
tevredenheid met je leven, en als derde onze subjectieve 
perceptie over onszelf.

YC: Ja, en tenslotte je attitude. Het maakt een groot ver-
schil of je optimistisch bent ten opzichte van het leven, 
of juist een nors of sarcastisch persoon.

SW: Laten we het over meditatie en geluk hebben. 
Waarom zou je mediteren om gelukkig te worden? Met 
alles wat je gezegd hebt zou je kunnen concluderen dat 
het genoeg is om een abonnement op een glossy zoals 
‘Happinez’ te nemen, of langs de zelfhulpsectie in de 
bieb te gaan, en te leren hoe je je leven en je evaluatie 
van je leven kunt verbeteren…

YC: Geluk is niet eenvoudig te veranderen! Natuurlijk zeg-
gen tijdschriften en zelfhulpboeken dat het belangrijk is 
positief te zijn en een positief zelfbeeld te hebben, maar 
het is niet altijd makkelijk om positief te blijven wanneer 
je je niet in een goede situatie bevindt. Daarnaast heb 
je sommige mensen die geboren zijn met een wat nega-
tieve attitude of een beetje gedeprimeerde persoonlijk-
heid, wat ook niet helpt van het leven te genieten zelfs 
wanneer de omstandigheden er wel naar zijn.
Meditatie is een training die de kern van de persoonlijk-
heid kan veranderen. Meditatie is er niet zozeer om je 
goed te voelen tijdens de meditatie maar meer om de 
persoon te veranderen in een gelukkiger, flexibeler, te-
vreden persoon. Daarnaast wil ik niet zeggen dat je niet 
sommige van deze externe condities nodig hebt in je 
leven om gelukkig te zijn. Ik zeg alleen dat veel van ge-
lukkig worden gaat om perceptie en attitude.

SW: Dus we worden gelukkiger met meditatie doordat we 
trainen op een positieve manier naar het leven te kijken?

YC: Dat is deel daarvan. Maar in het boeddhisme be-
schouwen we ook hoofdredenen waarom we minder 
tevreden zijn, zoals hebzucht, afkeer en onwetendheid. 
Het is een doel in het boeddhisme om deze oorzaken te 
verminderen en te verwijderen. Bij mindfulness medi-
tatie worden deze problemen verminderd door directe 
ervaringen van de realiteit. Deze directe ervaring creëert 
een soort van flexibiliteit of afstand ten opzichte van 
verdriet en pijn. 
Stel dat je relatie met je partner net verbroken is en je 
ontslagen bent. Je voelt je vreselijk. Niet alleen vanwege 
je partner en je baan, maar ook omdat je geest bezet is 
door twijfels en zorgen. Je herhaalt zelfs allerlei verhalen 
opnieuw en opnieuw. Op die manier maak je jezelf onge-
lukkiger en ongelukkiger. En omdat je zo gepreoccupeerd 
bent met gedachten en zorgen heb je waarschijnlijk min-
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der aandacht en energie om op een productieve manier 
naar een oplossing te werken. Maar wanneer je medi-
teert zie je, terwijl er pijn en verdriet is, meer realiteit en 
minder verhalen. Je leert door mindfulness je lijden min-
der te recyclen. Dat heeft een groot effect. Als je mindful 
ben zal je ook meer puur bewustzijn ervaren, wat op zich 
al een plezierige ervaring is.

SW: Dat klinkt als iets dat niet veel mensen snel zullen 
ervaren?

YC: Het is niet alleen voor de ervaren mediteerder, 
ook voor de beginner. Alleen de frequentie verschilt. 
Wanneer je mediteert en er is een beetje afstand, dan is 
er een moment van ontspanning, dan is er wat rust. Op 
dat moment is er neutraal of positief gevoel, een gevoel 
van vrede.
Maar er zijn veel dingen die je kunt doen om gelukkiger 
te worden. Het punt dat ik zou willen maken is niet dat 
iedereen moet gaan mediteren. Echter, veel mensen 
klagen dat ze niet gelukkig zijn, maar helaas doen ze 
tegelijkertijd niet veel moeite om gelukkiger te worden! 
Net zoals je in het fitnesscentrum hard moet trainen om 
meer spieren te krijgen, moet je hard werken om te ver-
anderen, om optimistischer te worden bijvoorbeeld.

SW: Dus waarom denken sommige mensen niet dat het 
moeite kost gelukkig te worden?

YC: Misschien omdat ze denken dat geluk eenvoudig te 
krijgen is, eenvoudig te kopen wellicht. 

SW: Of omdat het ‘slechts een gevoel’ is.

YC: Precies. Laat me je een voorbeeld geven. Ik ont-
moette ooit een gepensioneerde man die zichzelf trainde 
optimistisch te zijn door iedere dag iets opbeurends te 
zeggen in de spiegel, veertig jaar lang. En hij was inder-
daad erg optimistisch en zelfverzekerd. Misschien ken 
je dit soort oefening wel uit de zelfhulpboekjes. Echter, 
hoeveel mensen houden dit werkelijk zo lang vol? 

SW: Misschien doen we dat niet omdat we denken dat er 
iets onechts aan is?

YC: Ja, misschien. Mijn punt is echter dat je moeite moet 
doen.

SW: Of misschien omdat we denken dat er iets objectiefs 
is aan geluk? Is er niet soms sprake van een zoeken naar 
een objectief geluk, dat wanneer je het hebt niet meer 
verloren kan gaan?

YC: Ja, zoals geld op de bankrekening. Studies laten 
echter zien dat in rijke landen zoals Nederland geld of 
inkomen geen positieve correlatie heeft met geluk. In 
arme landen, echter, of onder arme mensen, is er wel 
een positieve relatie. Dus als je arm bent, objectief ge-
zien, maakt geld een verschil. Echter, na een bepaald 
minimum is er geen relatie met geluk.

SW: Geniet je dan gewoon niet genoeg van je geld?

YC: Zoals ik al zei, het is subjectief. Als je alles kan krij-
gen ben je misschien snel verveeld. En wanneer je niets 
hebt denk je dat je van het minste gelukkig wordt.
Er zijn beroemde studies waarin aangetoond wordt dat 
mensen die de loterij winnen snel terugkeren naar hun 
geluksniveau van voor de loterij, of zelfs minder gelukkig 
worden dan daarvoor. Maar ik heb altijd beweerd dat dat 
niet het hele verhaal is. Er zijn mensen die gelukkig wor-
den, en blijven, na het winnen van de loterij, die waar-
schijnlijk hun geld goed geïnvesteerd hebben. 
Geld komt en gaat, maar wat ik zelf wil benadrukken is 
dat, afgezien van wat er in je leven gebeurt, je in staat 
kunt zijn je mentale gezondheid te behouden en geluk-
kig te blijven. Deze mentale kracht bestaat. 

SW: Denk je niet dat er ook positieve gebeurtenissen 
zijn, misschien meditatieve toestanden, die je gelukkig 
kunnen maken en een pessimist in een optimist kunnen 
veranderen? Een moment van verlichting, een religieuze 
ervaring misschien?

YC: Des te ontwikkelder je bent in mindfulness meditatie, 
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des te stabieler, relaxed en vrediger persoon je wordt. 
Dat gebeurt stap-voor-stap. Zelfs als je niet, laten we 
zeggen verlicht bent, dan zal de frequentie van mindful-
ness in je geest toenemen en je minder reactief zijn ten 
opzichte van de ups en downs in het leven. Maar totdat 
dat verandert kost het een hoop moeite. Iedereen kan 
het, als je het maar probeert. Je kunt de geest en gees-
testoestanden niet zien en dat is misschien de reden dat 
mensen denken dat geluk of mindfulness eenvoudig of 
automatisch kan komen. Als het belangrijk voor je is ge-
lukkig te zijn moet je er aan werken.

SW: We zijn net derde geworden in de meest depressieve 
rijke landen. Hoe denk je dat dat komt?

YC: Misschien komt het omdat we veel afstand hebben 
tot elkaar. Persoonlijk geluk, waar verantwoordelijkheid 
is naar onszelf, wordt als heel belangrijk gezien, maar er 
wordt minder waarde gehecht aan geluk met elkaar. In 
de Nederlandse cultuur, tenminste in mijn ervaring als 
buitenlander, lijkt het belangrijk een sterk en onafhanke-
lijk persoon te zijn. Het is hier niet makkelijk je zwaktes 
te tonen. Het is niet goed te huilen waar andere mensen 
bij zijn omdat je zwak lijkt, maar het is wel geaccepteerd 
om boos te worden op elkaar. Dat kan je geïsoleerd laten 
voelen en creëert een gebrek aan intimiteit en openheid.
Depressief zijn is ook niet hetzelfde als niet gelukkig 
zijn. Gelukkige landen hebben bijvoorbeeld niet minder 
zelfmoorden. Westerse landen scoren juist erg hoog op 
metingen van geluk maar ook hoog op depressie. Dus 
terwijl we gedeprimeerd zijn zeggen we ook dat we ge-
lukkig zijn.

SW: Hoe kan dat?

YC: Het zou kunnen dat, omdat we stabiele zorg en huis-
vesting hebben, geld minder belangrijk is voor ons geluk. 
Een economische crisis resulteerde in vele suïcides in 
Zuid-Korea vanwege de werkloosheid. Een studie in die 
periode in Korea liet zien dat men geloofde dat geld 
de belangrijkste factor voor geluk was. Parallel met het 
herstel van de economische situatie in Korea veranderde 
ook het geloof in de waarde van geld. We zullen zulke 
suïcides niet in Nederland zien gebeuren. Nederland is 

verder natuurlijk ook erg stabiel in vergelijking met lan-
den in oorlog of religieuze onrust, waardoor de metingen 
van geluk over de duur van jaren of zelfs een leven ook 
erg stabiel kunnen zijn.

SW: Is religie belangrijk voor geluk?

YC: Studies tonen inderdaad een positieve relatie tus-
sen religie en geluk aan. Het blijkt echter dat de oorzaak 
daarvan meer te maken heeft met het feit dat het prakti-
seren van religie, zoals iedere zondag naar de kerk gaan, 
sociale steun creëert.

SW: Als allerlaatste, wat zou je antwoorden tegen men-
sen die zeggen dat geluk slechts een ‘state of mind’ is?

YC: Ik verkies te zeggen dat geluk ook een reflectie is van 
wie je bent en hoe je bent. En dat men eraan moet wer-
ken om het te kunnen verbeteren. n
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