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Spontane paranormale en andere buitenge-

wone 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, je visie op 

de werkelijkheid aan het wankelen brengen, of 

juist enorm verdiepen…

Wilt u uw ervaring met anderen delen, dan vra-

gen we u die op papier te zetten en op te stu-

ren, of digitaal te melden op www.parapsy.nl

Een selectie hieruit plaatsen we, na overleg met 

de schrijvers, in deze rubriek.

Buitengewone ervaringen

Onbekende mee-wandelaar
Toen ik een jaar of zeven was moest altijd een heel eind 
alleen naar school lopen, en dit vond ik niet leuk. Tot ik 
op een dag een heel aardige meneer ontmoette. Aardig 
is eigenlijk niet het goede woord, hij sprak geen woord 
tegen me maar keek me alleen maar heel lief aan. Hij 
rook ontzettend lekker, een geur die ik daarna nooit 
meer heb geroken. Hij was bejaard en droeg een ouder-
wetse lange, blauwe jas en een hoed. Hij had een soort 
dokterstas onder zijn arm. Hij was er zomaar ineens, en 
was na een stukje lopen ook zomaar weer verdwenen. Ik 
keek echt uit naar mijn wandelingen naar school, omdat 
ik hoopte dat hij er weer zou zijn. Hij heeft zeker vijf keer 
met me meegelopen.
Op een dag vertelde ik mijn ouders over hem. Zij rea-
geerden ongerust: een oude man die met hun kind mee-
liep? Ik beschreef hem heel zorgvuldig en wist ineens 
ook waar hij woonde: in de flat.
Mijn ouders waren verbaasd: zoals ik hem beschreef was 
dat meneer E.. Hij woonde inderdaad op dat adres, maar 
was al jaren geleden overleden… Ik heb hem hierna nooit 
meer gezien.
Naam en adres bij de redactie bekend

Op de grens van leven en dood
Toen ik 24 jaar was werd ik geopereerd aan blindedarm-
ontsteking. Ik lag vier dagen in het ziekenhuis en heb 
daar geen oog dicht gedaan omdat er naast me de hele 
nacht iemand lag te kermen en te jammeren en om de 
zuster riep.
Ik lag op een eenpersoonskamer en waarschuwde steeds 
de verpleging omdat ik dacht dat het uit een kamer naast 
me moest komen. Daar lag echter niemand, niet meer, 
zei de verpleegster.
Tijdens mijn eerste zwangerschap, enkele jaren later, 
kreeg ik ernstige zwangerschapsvergiftiging. Ik moest 
opgenomen worden in het ziekenhuis en lag een aantal 
weken alleen op een kamer, en daar kreeg ik steeds een 
heel naar gevoel, rechts achter me. Ik kon het moeilijk 
beschrijven, maar het voelde beklemmend en vooral 
donker!
Ik waarschuwde de dokter, dat als ik een keizersnede 
zou krijgen, ze heel goed op moesten passen dat de 
wond niet open zou gaan omdat mijn bloedstolling niet 
goed was. De dokter lachte me uit, dat kon niet gebeu-
ren! Ik kreeg een keizersnede en na vier vreselijke dagen 
waarin ik steeds zieker werd bleek dat de wond in mijn 
buik was opengegaan waardoor mijn baarmoeder en 
blaas gescheurd waren.
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Ik werd met spoed geopereerd, het ging bijna mis. Daar 
heb ik ook mijn BDE gehad, terwijl ik op de operatietafel 
lag. Ik heb geen prachtige kleuren gezien, geen muziek 
gehoord en geen licht ervaren, maar ik voelde dat ik op 
een grens lag. Het was helemaal donker, maar niet be-
angstigend, juist heel rustig. Ik lag in een grensgebied. 
Als ik naar links zou gaan, dan zou ik dood gaan. Dat 
was heel aantrekkelijk, want het voelde enorm rustig en 
vredig. Als je praat over ‘goedheid‘ en ‘liefde’ dan bena-
dert dat het gevoel dat bij links hoort. Als ik naar rechts 
zou gaan, dan koos ik voor het leven. Ik besefte dat daar 
mijn pasgeboren dochter was en dat zij me nodig had. 
Dat ik gewoon nog niet mocht kiezen voor links, omdat ik 
hier nog niet klaar was. Ik heb dus gekozen voor rechts.
Ik werd wakker op de intensive care en het eerste wat ik 
voelde was dat gevoel dat ik weken van te voren al had 
toen ik op dat kamertje alleen lag. Het bleek dat de IC 
vanuit dat kamertje gezien, rechts achter me lag. 
Het nare gevoel was precies hetzelfde als het gevoel dat 
ik had toen ik bijkwam uit de narcose: beklemmend, 
benauwend, donker, verlies van controle over je eigen li-
chaam maar ook machteloosheid omdat ik de artsen van 
te voren had gewaarschuwd en er niet naar me geluisterd 
werd! Toen ik ze hier later op wees kreeg ik als antwoord 
dat ik me beter niet met medische zaken kon bemoeien!
Ik ben heel dankbaar dat ik een BDE heb gehad omdat 
dit bevestigde dat ik op mijn voorgevoel kan vertrouwen 
en dat het heel bijzonder is dat ik dit meegemaakt heb. 
In het begin durfde ik met niemand over mijn BDE te pra-
ten maar ik dacht er voortdurend aan. 
Toen ik het aan een psycholoog vertelde, wilde hij dat 
ik het onder hypnose zou ombuigen naar een droom 
waarin ik zelf de regie had.
Dit wilde ik niet, het was geen droom!
Op een dag wandelde ik met mijn dochter en ik zag een 
man die de auto stond te wassen. Ik had hem nog nooit 
gezien, maar wist dat ik bij hem moest zijn met mijn 
verhaal. Een dag later las ik in de krant een artikel over 
een paragnost en op de foto die erbij stond herkende ik 
de man die de auto waste. Ik heb hem gelijk gebeld voor 
een afspraak en ik heb heel veel gehad aan de gesprek-
ken die ik met hem voerde.
Mijn familie en een goede vriendin weten inmiddels van 
mijn BDE. Ik praat er weinig over, want het blijft emotio-
neel, maar ik denk er nog iedere dag aan!
Naam en adres bij de redactie bekend

Spiegelbeeld
Toen ik negen jaar was kregen mijn ouders een reproduc-
tie van ‘De roze perzikboom’ (1888), een schilderij van 
Vincent van Gogh, cadeau. Vanaf het moment dat het in 
onze kamer hing werd ik vreselijk verdrietig. Ik voelde me 
op onverklaarbare wijze doodongelukkig en kon alleen 
nog maar huilen en in bed liggen. Als ik naar het schilde-
rij keek werd ik heel misselijk en voelde me ziek.
Toen ik vertelde dat het door het schilderij kwam, haal-
den mijn ouders het weg. Ik knapte direct op en werd 
weer de oude.
Een paar weken later hing het er weer en begon de el-
lende van voren af aan. Mijn ouders hebben het weg-
gegeven.
Een jaar of tien geleden ging ik met mijn man en doch-
ters naar het Van Goghmuseum. In een van de zalen hing 
‘De roze perzikboom’, en toen bleek dat onze reproduc-
tie het spiegelbeeld was van het origineel.
Naam en adres bij de redactie bekend

Omgevallen portretjes, een stilstaande klok
Ik was altijd erg gesteld op mijn oma, ik logeerde vroeger 
vaak bij haar in Amsterdam. Op een kastje in onze slaap-
kamer had ik foto’s, ingelijste kaarten en een schilderij-
tje van het huis en de straat in Amsterdam neergezet. Ze 
stonden schuin, met de bovenkant tegen de muur. Op 
een ochtend werd ik wakker omdat alle schilderijtjes en 
foto’s in één keer omvielen. Op de kop, met de afbeel-
ding naar beneden. Ze gleden dus niet onderuit, maar 
kiepten echt om. Die ochtend overleed mijn oma.
Ik heb tot mijn 38e allebei mijn oma’s gehad. Ik had met 
beide een hechte band, maar met oma N. deelde ik veel 
jeugdherinneringen. Oma T. overleed op 17 april 2001. 
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Oma N. kreeg op 19 april 2001 een hartstilstand, over-
leefde dit maar lag in coma. 
Oma T. werd op 20 april begraven, diezelfde middag zat 
ik bij het bed van mijn oma N. in het ziekenhuis. De art-
sen hadden haar opgegeven, ze kreeg geen medicijnen 
meer, het infuus was eruit, ze zou sterven.
In gedachten praatte ik tegen haar: ik vertelde wat er de 
afgelopen dagen allemaal gebeurd was, hoeveel verdriet 
we hadden, dat we oma T. hadden begraven, en of ze 
nog wist wat ik haar verteld had over doodgaan en hoe 
mooi ik het had gevonden. Zij was namelijk een van de 
weinige mensen met wie ik over mijn BDE had gespro-
ken. Ik zei dat ze niet bang hoefde te zijn en rustig mocht 
gaan.
Op een bepaald moment werd haar ademhaling heel 
rustig en regelmatig, terwijl ze eerst maar sporadisch 
ademde.
Ik ben naar huis gegaan en even later kregen mijn ou-
ders een telefoontje dat ze wakker was geworden. Het 
eerste wat ze zei toen ze mij zag was: Je had gelijk, het 
was precies zoals je zei!
Ze knapte wonder boven wonder op en mocht weer terug 
naar huis.
Een maand later, op 16 mei 2001, is ze ’s morgens om 11 
uur overleden.
De foto’s zijn die ochtend rond 7 uur gevallen. Mijn man 
was toen al naar zijn werk, dus hij heeft niets gehoord. 
Mijn dochters hebben ze wel zien liggen.
Van oma T. kreeg ik een klok die jaren aan de muur in 
de keuken hing en probleemloos liep. De klok stond een 
paar weken voor mijn oma overleed opeens stil, om twee 
uur. Zij lag toen al in het ziekenhuis met een gebroken 
heup en we wisten dat het niet goed met haar ging, ze 

had al longkanker. Ze heeft gekozen voor euthanasie en 
dat proces is ’s middags in gang gezet. Het tijdstip van 
overlijden was 2 uur ’s nachts.
Naam en adres bij de redactie bekend

Een reddende hand
Ik liep met een wasmand in mijn handen de trap af en 
struikelde.
Ik zou voorover naar beneden gevallen zijn, maar uit het 
niets kwam een hand die me tegen mijn borst opving en 
me terugduwde.
Ik voel het nog, zo duidelijk was het!
Naam en adres bij de redactie bekend

Moord voorzien
In de nacht van 1 op 2 november 2004 droomde ik dat 
ik bij mijn nichtje in Amsterdam was. We gingen samen 
naar de Hortus Botanicus. Daar werden we een kamertje 
ingeroepen waar een lichaam onder een laken op een 
tafel lag. Het laken werd weggehaald en ik zag een dikke 
man liggen. Zijn lichaam was van een soort glasachtig 
blauw, net water. Zijn hoofd was echter normaal: blonde, 
vettige krullen, een vol gezicht. Ik kende deze man, maar 
wist niet waarvan.
De volgende morgen werd om 9 uur Theo van Gogh ver-
moord, in de Linnaeusstraat in Amsterdam. Hij was de 
man die ik in mijn droom op tafel had zien liggen. Ik was 
in de Hortus Botanicus, waar Linnaeus zoveel betekend 
heeft.
Naam en adres bij de redactie bekend

Onzichtbaar
Enkele jaren geleden ging ik op een morgen naar school. 
Ik werk daar al heel lang als leerkracht. We startten als 
collega’s in de koffiekamer. Op een bepaald moment 
kwam mijn liefste collega binnen, maar het gekke was 
dat ik hem wel hoorde, maar niet zag. Het leek wel alsof 
er een muur tussen ons stond, alsof mijn zicht geblok-
keerd werd. Ik werd door een moeder naar de hal geroe-
pen en stond met haar te praten toen mijn collega langs 
kwam. Nu zag ik hem wel, hij liep in slow motion, heel 
duidelijk, en alles om hem heen was vaag.
Ik wilde hem spreken, maar dat kon niet omdat de moe-
der tegen me praatte. Vijf minuten later overleed mijn 
collega aan een fatale hartstilstand.
Naam en adres bij de redactie bekend
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EEG-experimenten  
van de SPR (1936-1938)

Onder het kopje ‘Trance en hersenactiviteit’2 is in het 
kort al iets vermeld over het onderzoek dat in de jaren 
1936-1938 in het Amsterdamse SPR-laboratorium werd 
uitgevoerd naar de relatie tussen paragnostische be-
gaafdheid en hersenactiviteit. Bij mijn bezoek in de 
zomer van 2010 aan de Parapsychology Foundation (PF) 
in New York vertelde de 93 jaar oude Mrs. Eileen Coly mij 
van haar ontmoeting die ze als twaalfjarig meisje heeft 
gehad met ir. L.J. Koopman toen zij met haar moeder – 
het bekende medium Eileen Garrett – rond 1930 Holland 
bezocht.3 Het gevolg hiervan was dat ik nog eens met 
hernieuwde inzet ben gaan speuren om meer over ir. 
Koopman te weten te komen. Dat lukte en wel op een ge-
heel andere wijze dan ik ooit had kunnen vermoeden. 

Collectie Koopman
In de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is de collectie 
Koopman aanwezig die betrekking heeft op de Franse 
taal en letterkunde, het verzamelen van bibliofiele wer-
ken op dit gebied en het inbinden van boeken als een 
ware kunstuiting.4 De basis van deze collectie is een 
schenking van ongeveer 3000 bijzondere boeken in 1940 
door Louis Jan Koopman (1887-1968). Aan de telefoon 
was hij al zeer afhoudend, maar bij mijn bezoek aan 
de KB was het ongeloof en de oprechte afschuw op het 
gezicht van Paul van Capelleveen, de beheerder van de 
Koopman-collectie, overduidelijk af te lezen. Het was 
voor hem onvoorstelbaar dat de eminente Louis Jan 
Koopman, de zuivere en fijnbesnaarde bibliofiele collec-
tioneur, filantroop en liefhebber van de Franse taal- en 
letterkunde, zich bezig zou hebben gehouden met zoiets 
plats als parapsychologie. Ondenkbaar! Toch bleek al 
snel dat het wel degelijk om dezelfde ir. Koopman ging. 
Nu had dhr. Van Capelleveen dit ook niet kunnen weten, 
want in de nalatenschap van ir. Koopman zoals die in de 
KB aanwezig is, valt over hem als persoon eigenlijk niet 
zoveel te vinden. 
Het beschikbare archiefmateriaal gaat hoofdzakelijk 
over zijn, helaas op jeugdige leeftijd door een ongeval 

Wim Kramer heeft in twee eer-

dere artikelen in dit blad de 

historie van het vooroorlogse 

SPR-laboratorium uitvoerig be-

sproken.1 Recentelijk kwam hij 

tot de opmerkelijke ontdekking 

dat de eerste Nederlandse ex-

perimenten met EEG-apparatuur 

in dit parapsychologisch labora-

torium hebben plaatsgevonden.

Wim Kramer

Infrarood-foto in volslagen duister ge-
nomen in het SPR-lab te Amsterdam, 
met gebruikmaking van een Agfa-
infrarood-plaat en filter 855 millimicron.
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EEG-experimenten  
van de SPR (1936-1938)

overleden, verloofde en hun beider liefde voor de Franse 
taal en letterkunde, het verzamelen van bijzondere 
eerste drukken en het inbinden daarvan. Het cv van 
ir. Koopman dat op de KB-website te vinden is, geeft 
bij nadere beschouwing maar weinig feitelijkheden 
over de man zelf prijs. Hij is geboren op 9 juni 1887 te 
Amsterdam en werkte vrijwel zijn gehele leven bij de 
firma ALMARA, een leverancier van medische apparatuur 
in Amsterdam. Hier lag dus de link naar de EEG. ALMARA 
was het verkoopkantoor voor de Duitse firma AEG, fabri-
kant en leverancier van deze apparatuur.

EEG
De afkorting EEG staat voor elektro-encefalogram het-
geen zoveel wil zeggen als de grafische weergave van 
de elektrische activiteit in de hersenen. Vandaag de 
dag niets bijzonders maar destijds een nieuw en nog 
volledig onbekend fenomeen. Het eerste EEG werd op 6 
juli 1924 opgenomen, maar de onderzoeker Hans Berger 
publiceerde zijn bevindingen pas in 1929. Deze publica-
tie bleef echter vrijwel onopgemerkt tot tien jaar later in 
1934 door Adrian en Matthews een demonstratie van een 
EEG-opname werd gegeven voor de Britse Physiological 
Society (Jonkman, 2002).5 Hierna ontstaat er veel be-
langstelling voor dit fenomeen en al in 1936 beschrijven 
de ingenieurs Koopman en Hoelandt in een Duitstalig 
vakblad6 hoe van een in de handel verkrijgbare porta-
bele Elektrocardiogramrecorder van de firma AEG een 
EEG-recorder kan worden gemaakt. In de werkplaats van 
ALMARA heeft men hiervoor een voorversterker ontwik-
keld die als plug-in opzetstuk aan de door AEG geleverde 
ECG-recorder kan worden toegevoegd. De gevoeligheid 
van de recorder is nu zo groot dat een duidelijke EEG-
grafiek op papier kan worden verkregen. Uit deze publi-
catie blijkt zonneklaar dat de auteurs zeer kundige elek-
trotechnisch ingenieurs en goede experimentatoren zijn 
maar ook uitstekende wiskundigen. Het voert te ver om 
in het TvP alle technische details die in dit artikel naar 
voren komen te bespreken, maar duidelijk is dat beide 
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auteurs werkelijk elke theoretisch denkbare foutenbron 
benoemd en inzichtelijk gemaakt hebben en tevens 
praktische tips geven hoe de EEG-elektroden het beste 
kunnen worden bevestigd aan de proefpersoon.7 

SPR-laboratorium
De opmerkelijkste publicatie verschijnt in 1938 onder de 
titel: ‘Parallelismen in elektro-biologischen Vorgängen 
der Hirnrinde bei pathologischen und parapsychologi-
schen Erscheinungen’.8 Het manuscript hiervan is op 
3 januari 1938 bij de redactie van het Duitse medische 
vakblad binnengekomen. Het woord ‘parapsychologie’ 
is zelfs nadrukkelijk in de titel opgenomen, dat kon 
toen blijkbaar nog in een medisch vakblad zonder al 
te veel problemen. In dit uitvoerige artikel geven beide 
auteurs een gedegen verslag van de uitgevoerde EEG-
experimenten bij opgenomen psychiatrische patiënten 
en bij een aantal paragnosten/mediums/begaafden 
die zich hiervoor vrijwillig in het Amsterdamse SPR-
laboratorium hebben laten onderzoeken.9 Ook in dit 
artikel valt op hoe nauwgezet en methodologisch cor-
rect de onderzoekers te werk zijn gegaan. Het artikel is 
opgebouwd in drie delen. Een algemene inleiding die de 
stand van zaken rond het EEG bespreekt. In het tweede 
deel bespreekt de psychiater Franke de eigenlijke 
experimenten met de proefpersonen en de condities 
van zowel die in de psychiatrische inrichting als in het 
SPR-laboratorium, waarna Koopman in het derde deel 
een zeer grondige wiskundige analyse van de verkregen 
EEG-grafieken presenteert. Tot slot trekken de auteurs 
enkele conclusies, onder meer over de bruikbaarheid 
van de wiskundige bewerking middels Fourier-analyse 
van de verkregen EEG-curven maar ook over de paranor-
male begaafdheid. Men concludeert namelijk dat aan 
de hand van de EEG’s kon worden vastgesteld dat deze 
begaafden hun paranormale prestaties laten zien tijdens 
een verlaagd bewustzijnsniveau door het uitschakelen 
van de hersenstamfunctie, identiek aan wat men ook bij 
bepaalde pathologische gevallen in de EEG waarneemt. 
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Blijkbaar heeft dit artikel de nodige reacties opgeroe-
pen want in een kort artikel, dat nog in hetzelfde jaar 
verschijnt,10 gaat ir. Koopman uitvoerig in op de vraag 
of men voor het analyseren van EEG-signalen gebruik 
mag maken van de Fourier-analyse, hetgeen blijkbaar 
door enkel critici in twijfel werd getrokken. Ook hier blijk 
weer hoe nauwgezet en wiskundig goed onderlegd ir. 
Koopman zijn argumentatie opbouwt. 

Bijzonder
Wat is nu het bijzondere aan dit alles? Ten eerste laten 
deze medische vakpublicaties zien dat in 1936 in het 
Amsterdamse SPR-laboratorium al op hoog niveau we-
tenschappelijk onderzoek werd uitgevoerd. Het instru-
mentarium was uiterst modern en uit de publicaties is 
op te maken dat het onderzoek op een methodologisch 
verantwoorde wijze plaatsvond en dat de analyse van 
de verkregen resultaten geheel voldeed aan de stand 
van de kennis van toen. Ook zien we dat er een groot 
verschil is tussen de werkwijze van ir. Koopman en die 
van Dr. W.H.C. Tenhaeff wat betreft de methodologie en 
analyse van hun onderzoekingen. Tenhaeff blijft bij zijn 
onderzoekingen in het SPR-laboratorium vasthouden aan 
het houden van ‘zittingen’ en het analyseren middels 
vrije interpretaties van het verbaal materiaal dat bij deze 
zittingen verkregen is.11 Een methodiek conform de spi-
ritistische traditie die aan het eind van de negentiende 
eeuw eerst bij de Engelse SPR en aansluitend ook in 
Nederland in zwang raakte. Je zou kunnen zeggen dat er 
geen groter contrast qua onderzoeksmethodiek en nauw-
gezet experimenteren mogelijk is dan tussen deze beide 
heren rond 1938 het geval was. Ook qua persoonlijkhe-
den kan het onderscheid zoals dat tussen Koopman en 
Tenhaeff moet hebben bestaan, haast niet groter zijn. 
Toch hebben ze een aantal jaren samengewerkt in het 
SPR-laboratorium en daarmee een belangrijke bijdrage 
aan de Nederlandse parapsychologie geleverd die niet 
mag worden onderschat, hoewel opmerkelijk genoeg 
deze bijdrage decennia lang in de geschiedschrijving van 
de Nederlandse parapsychologie onderbelicht is geble-
ven.  
Het derde opmerkelijke feit is dat het fundamentele EEG-
onderzoek in Nederland voor de Tweede Wereldoorlog 
voor een groot deel in het parapsychologisch laborato-
rium van de SPR is uitgevoerd. Binnen de reguliere medi-
sche wetenschap – ook aan universiteitsklinieken – was 

in Nederland destijds heel weinig belangstelling voor 
het EEG. Het was allemaal nog te pril en te moeilijk om 
er in ziekenhuizen bij de medische diagnostiek gebruik 
van te kunnen maken. De validatie van het EEG was nog 
niet zodanig dat er veel vertrouwen was maar ook de ap-
paratuur was nog te primitief om er betrouwbaar mee te 
kunnen werken in klinieken. Jonkman concludeert: in zijn 
historisch overzicht op pagina 195 (citaat): “Before 1940 
the clinical interest in the EEG remained mainly confined 
to problems in psychiatry and (sic) to parapsychologic 
phenomena.”
Pas na de Tweede Wereldoorlog, maar dan volledig 
gebaseerd op de verdere ontwikkelingen van de EEG-
apparatuur en diagnostische methodiek in met name de 
Verenigde Staten van Amerika, verscheen de EEG langza-
merhand ook in de Nederlandse ziekenhuizen.  

Koopman na 1940
Door ruzie in de SPR-gelederen is het Amsterdamse la-
boratorium in 1939 ter ziele gegaan.12 Ir. Koopman heeft 
hierbij waarschijnlijk zijn interesse in de parapsychologie 
verloren, althans hij is – voor zover thans bekend – niet 
meer actief geweest binnen de SPR of zelfs maar bij de 
parapsychologie betrokken gebleven. Hiermee is des-
tijds een actief, kundig en gedegen onderzoeker voor 
de parapsychologie verloren gegaan. In 1940 heeft hij 
zijn bijzondere collectie Franse boeken aan de KB ge-
schonken, hoewel zijn interesse voor dit vakgebied wel 
zijn hele leven manifest is gebleven. In ditzelfde jaar 
begon hij echter – naast zijn drukke baan als directeur 
van ALMARA, waarvoor hij ook veel reizen moest – in 
Utrecht aan de studie natuurkunde. Eind 1945 deed 
hij kandidaats- en in 1960 doctoraalexamen in dit vak 
met als bijvakken medische fysica en wiskunde. Dat hij 
naast zijn drukke werk voor ALMARA, waarvan hij in 1948 
directeur-eigenaar is geworden en studie tevens actief 
deelnam aan het wetenschappelijk onderzoek mag blij-
ken uit het feit dat hij in de jaren zestig co-auteur is van 
enkele wetenschappelijke publicaties op het gebied van 
de medische fysica zoals o.a. het meten van harttonen. 
In december 1965, 78 jaar oud inmiddels, promoveert 
hij bij Prof. Burger op een omvangrijk proefschrift met de 
titel ‘Work and effort’. Hij sterft bijna drie jaar later op 3 
november 1968. n
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Noten
1 Kramer, W. (2006). Het laboratorium van de Nederlandse SPR 

(1935-1941) – deel 1, TvP, Vol. 73, No. 3 [371], september, p. 20-24. 

Kramer, W. (2007) Het laboratorium van de Nederlandse SPR (1935-

1941) – deel 2, TvP, Vol. 74, No. 1 [373], maart, p. 18-24.

2 Kramer, W. (2007), p. 19-20.

3 Dit is een opmerkelijk historisch feit op zich. Tot op heden was 

niet bekend dat Eileen Garrett rond 1930 al actief was als medium 

en zeker niet dat ze Nederland heeft bezocht. Haar dochter Mrs. 

Coly kan zich echter zoveel details van dit bezoek herinneren dat 

dit zeker waar gebeurd is. Opmerkelijk is ook dat ze toen contact 

had met ir. Koopman. Het is me tot op heden niet gelukt om over 

dit bezoek, dat naar alle waarschijnlijkheid in 1929 of 1930 heeft 

plaatsgevonden, meer concrete details te ontdekken.

4 Zie: www.kb.nl/bc/koopman maar ook het tijdschrift: De Boeken

wereld, tijdschrift voor boek en prent, Vol. 22, Nr. 1, 2005, met spe-

ciale aandacht voor de Koopman-collectie Koninklijke Bibliotheek 

5 Jonkman, E.J. (2002), Clinical Neurophysiology, in: History of 

Neurology, pp 193-215.

6 Veel dank ben ik verschuldigd aan Dr. Peter v.d. Sijde die de oor-

spronkelijke, Duitstalige artikelen van ir. Koopman voor mij boven 

water wist te toveren.

7 Koopman, L. J. en Hoelandt, N. Ein einfaches Instrumentarium zur 

Herstellung der Elektrenkephalogramms, in: Archiv für Psychiatrie 

und Nervenkrankheiten, Berlin, 105, 1936, 1, pp. 49-56.

8 Franke, L. J. en Koopman, L. J.: Parallellismen in elektro-biolo-

gischen Vorgängen der Hirnrinde bei pathologischen und para-

psychologischen Erscheinungen, in: Zeitschrift für die gesamte 

Neurologie und Psychiatrie, Berlin, Vol. 162, 1938, No. 1/2, pp. 259-

288.

9 In het archief van het destijds zeer bekende Nederlandse spiritis-

tisch medium Mevr. Akkeringa, die in de jaren twintig en dertig als 

proefpersoon aan vele onderzoeken heeft meegedaan, werd een 

brief aangetroffen op briefpapier van de SPR-afdeling Amsterdam 

d.d. 21 augustus 1936 en ondertekend door ir. Koopman, waarin hij 

haar mede namens Dr. Tenhaeff hartelijk dankt voor haar medewer-

king als proefpersoon aan het onderzoek in het laboratorium. Of 

het hier ook een EEG-onderzoek betrof is niet bekend. 

10 Koopman, L. J., Soll man die mathematische Analyse auf elektro-

physiologische Kurven anwenden?, in: Pflügers Archiv für die ge

samte Physiologie des Menschen und der Tiere, Berlin, 240, 1938, 

6, pp. 727-732.

11 Kramer, W. (2007), p.20.

12 Kramer, W, (2007). p. 20 e.v.

Een van de meest voorkomende bijzondere ervaringen is 
het gevoel iets al eens meegemaakt te hebben terwijl het 
tegelijkertijd duidelijk is dat dit onmogelijk waar kan zijn.
Hoewel in de mainstream bewustzijnsliteratuur deze er-
varing meestal wordt afgedaan als een probleem met de 
hersenen zijn er ook paranormale verklaringen denkbaar.
Eigenlijk twee stuks. 
De eerste is dat we hier te maken hebben met een verge-
ten (voorspellende) droom. Als de inhoud van de droom 
zich dan later in werkelijkheid materialiseert, is er een 
vaag gevoel van herkenning. 
Op de 28th International Conference van de International 
Association for the Study of Dreams (IASD) werden 
onder andere de resultaten van een onderzoek naar déjà 
vu- en droom-frequentie gepresenteerd. Daarbij bleken 
mensen die vaak déjà vu meemaken ook vaker dromen 
te rapporteren (Vrijsen & Bierman, Precognitive Dream 
Experiences, A qualitative study). Deze bevinding kan 
gezien worden als een mogelijke ondersteuning van de 
bovenstaande interpretatie van déjà vu. 
De tweede mogelijke paranormale verklaring is dat we 
hier een voorbeeld hebben van tijdsymmetrie in de her-
senen (zie TvP 2011-1). Déjà vu zou dan vergelijkbaar zijn 
met het fenomeen ‘presentiment’.

Om tot een beter inzicht te komen welke van de verkla-
ringen het meeste hout snijdt, zouden wij graag van u 
voorbeelden van déjà vu-ervaringen willen ontvangen 
(email: dejavu@parapsy.nl). Ook kunt u meewerken aan 
internationaal onderzoek op dit terrein door een vragen-
lijst online in te vullen (silenroc.com/dejavu).

Tot slot: voor meer informatie over déjà vu is er een 
mooie website: www.dejaexperienceresearch.org

OPROEP…

Déjà vu-ervaringen
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Een medium in de  
oudheid: de Pythia

Een medium waarover wij bijzonder goed geïnformeerd 
zijn, is de Pythia in Delfi (het huidige Kastri). In deze 
Griekse stad bestond al in de achtste eeuw v. Chr. een 
tempel van Apollo. Het complex zoals we dat nu kennen 
en dat zeer populair is onder toeristen, dateert voorna-
melijk uit de vijfde eeuw v. Chr.. In 373 v. Chr. stortte de 
Apollo-tempel in ten gevolge van een aardbeving, maar 
hij werd volgens de oude opzet hersteld. 
Het binnenste van de tempel wordt gevormd door het 
adyton (letterlijk: ‘niet te betreden’, dus het ‘heilige 
der heiligen’). Hier bevindt zich de omfalos (‘navel’), 
een gewijde steen die als het middelpunt van de aarde 
wordt beschouwd. In deze ruimte geeft de Pythia haar 
orakels. Zij bereidt zich daarop voor door te baden in de 
nabijgelegen Kastalische bron en door te drinken van 
het water van de beek Kassotis. Dan neemt zij plaats in 
het adyton, waar zij gaat zitten op een drievoet, met een 
lauriertak in de hand. Zij brandt gerstekorrels en laurier, 
terwijl zij op een laurierblad kauwt. Degenen die om een 
orakel hebben gevraagd bieden de godheid een offerdier 
aan; als de voortekenen gunstig zijn kan de sessie door-
gang vinden.
Uit een spleet in de aarde stijgen dampen op, die de 
profetes in de juiste stemming brengen. In trance geraakt 
ontvangt zij de boodschap van de godheid. De bezoe-
kers, die hebben plaatsgenomen in de aangrenzende 
ruimte, horen de door haar uitgestoten klanken. Omdat 
deze uitingen van de Pythia voor hen onbegrijpelijk zijn, 
moeten ze eerst door medewerkers van de tempel wor-
den vastgelegd in poëzie of proza; vervolgens legt een 
‘exegeet’ het geschrevene uit aan de bezoekers. Op deze 

In de oudheid was men zeer goed bekend met 

mediamieke verschijnselen. Misschien stond men 

hiervoor wel meer open dan de meeste mensen 

van nu. Denk alleen al aan de orakels die door 

profeten en profetessen werden gegeven. Deze 

goddelijke uitspraken speelden een belangrijke 

rol in het openbare leven. Belangrijke beslissin-

gen als het voeren van militaire campagnes, het 

stichten van kolonies en het bouwen van steden 

en tempels liet men afhangen van de uitspraak 

van het geraadpleegde orakel. Ook privékwes-

ties (het sluiten van een huwelijk, het vinden 

van een verloren voorwerp etc.) legde men aan 

orakels voor. 

Rijk Schipper
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Een medium in de  
oudheid: de Pythia

manier heeft een flink aantal orakelspreuken ook onze 
tijd bereikt.

Profetische inspiratie
Een belangrijke bron voor onze kennis van het leven in 
Delfi is het werk van Plutarchus.
Hij leefde van ongeveer 46 tot 126 n. Chr.. Geboren in 
Chaeronea, in de Griekse landstreek Boeotië, vertrok hij 
om te studeren naar Athene. Daar hield hij zich bezig 
met retorica, maar al spoedig bleek zijn belangstelling 
uit te gaan naar de filosofie. Hij maakte reizen naar 
Egypte en Rome; in die laatste stad gaf hij ook colleges 
in de wijsbegeerte. Hoewel Athene het intellectuele 
middelpunt van de wereld was, verlangde Plutarchus 
terug naar zijn geboortestad. In Chaeronea trouwde hij 
en aanvaardde hij verschillende ambten. Ook stichtte 
hij een soort platonische academie, waarvan tot in de 
derde eeuw sporen zijn te vinden. In ca. 95 werd hij be-
noemd tot priester van het heiligdom van Apollo in Delfi. 
Door zijn toedoen maakte het een nieuwe bloei door. 
Een bekroning van zijn inspanningen kwam toen keizer 
Hadrianus de Delfische heiligdommen liet restaureren.
Plutarchus heeft getracht de aard van de profetische 
inspiratie beter te begrijpen. Hoe is het mogelijk dat de 
Pythia een medium van de godheid wordt? Het resultaat 
van Plutarchus’ overdenkingen is te vinden in een aantal 
dialogen, waarin de gespreksdeelnemers diverse verkla-
ringen voor mediamieke optredens geven. Dit gebeurt 
vooral in de dialoog De orakels van Delfi (volledige titel: 
De Pythia geeft tegenwoordig geen orakels in verzen 
meer). Een van de gesprekspartners oppert dat inspira-
tie tot stand wordt gebracht door dampen uit de aarde. 
Deze fysiologische verklaring, die hierboven al ter sprake 
kwam, heeft zeker sterke papieren. Volgens de berichten 
moet de aardbodem van Delfi inderdaad bedwelmende 
uitwasemingen hebben voortgebracht. In combinatie met 
de gebrande gerstekorrels en laurier en het kauwen op 
laurierblad brachten deze dampen de Pythia dan in een 
extatische toestand. Ook onze tijd kent ‘geestverruimen-
de’ middelen om uittreding op te wekken. In de jaren ’60 
en ’70 van de vorige eeuw mochten dergelijke middelen 

zich in een grote populariteit verheugen (‘trippen’ met 
LSD etc.). Later ging men de schaduwzijden van dit ge-
bruik inzien, vooral voor de gezondheid. Anderzijds doen 
we onszelf misschien tekort als we stimulerende midde-
len helemaal uitbannen. Puritanisme op dit gebied kan 
de deur voor bepaalde waardevolle ervaringen afsluiten. 
In dezelfde dialoog wordt een theologische verklaring 
voorgesteld. Het lichaam gebruikt instrumenten, de 
ziel gebruikt het lichaam en de god bedient zich van de 
menselijke ziel. Door bepaalde tekenen en door geheim-
zinnige boodschappen maakt de god via de profetes 
zijn wil kenbaar. “Inderdaad, de stem is niet die van een 
god, net zo min als de klank, de dictie of het metrum, 
maar dit alles hoort bij de vrouw. Hij bezorgt haar uit-
sluitend de visioenen en hij schept een licht in haar ziel 
met betrekking tot de toekomst. Dat is het wat inspiratie 
(enthousiasmos) inhoudt” (De orakels in Delfi, 397 C; 
vert. RS). Door goddelijke inspiratie heeft de profetes 
precognitie (voorkennis) van wat zal gaan gebeuren. Zo 
voorspelde zij oorlogen, revoluties en zelfs de uitbarsting 
van de Vesuvius in 79 n. Chr.. Wil men een dergelijke 
theologische verklaring voor mediamieke gaven aanvaar-
den, dan moet men wel instemmen met het bestaan van 
God of goden, van hogere machten of het Onbewuste 
– hoe men zich maar wil uitdrukken. Kunnen wij dat nog 
net zo onbevangen als in de oudheid? Of zit een al te 
groot vertrouwen op ‘de’ wetenschap (sciëntisme) ons in 
de weg? Ik laat het aan de lezer om te bepalen hoe zij of 
hij hierin staat. n

Literatuur
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nacht opnieuw. De droom drijft Ton tot waanzin: elke 
nacht weer op dat stomme bootje, dag in, dag uit, maan-
denlang.
Omdat niemand Ton kan helpen, is hij gedwongen zich 
te verzoenen met zijn droom. Op den duur gaat hij zelfs 
naar zijn bootje verlangen. En dan ziet hij een foto van 
iemand die hij direct herkent: de man die in zijn droom 
staat te zwaaien aan de oever van de rivier.”

Dit verhaal, gemaakt door Prosper de Roos, is opgedra-
gen aan Ton Plekkenpol, die eind oktober onverwacht in 
zijn slaap is overleden.

Er wordt overigens in het programma niet nagegaan of 
het allemaal echt ‘waar’ is. Uitgangspunt is kennelijk dat 
mensen die hun verhalen vertellen integer zijn.
Een kritische aantekening is hier dus wel op zijn plaats. 
Vooral omdat op de website wel degelijk steeds gespro-
ken wordt over ‘ware’ verhalen. Uit psychologisch onder-
zoek is echter gebleken dat, ook al ben je nog zo integer, 
een verhaal in de loop van de tijd kan veranderen en 
vooral iets spectaculairder wordt. Op die manier verze-
kert de verteller zich van aandacht. 
Niettemin kunnen dit soort verhalen wel degelijk een 
wetenschappelijke waarde hebben namelijk bij het gene-
reren van ideeën van nieuw en dan goed gecontroleerd 
wetenschappelijk onderzoek. Maar de verhalen zijn ook 
mooi om na te vertellen. Onder de kerstboom bijvoor-
beeld. n 

De VPRO-radio heeft het programma 

PLOTS op internet met diverse afleverin-

gen waarin wonderlijke verhalen de revue 

passeren. (weblogs.vpro.nl/plots) 

Dick Bierman

MEDIA & MEDIUMS

Volgens de website is Plots een programma met onwaar-
schijnlijke, maar ware, verhalen rond één thema. Kleine 
menselijke verhalen die je raken en je aan het denken 
zetten, waar je mond van openvalt of je hardop bij in 
de lach schiet. ‘Plots’ is gebaseerd op het Amerikaanse 
documentaireprogramma ‘This American Life’ en wordt 
vervaardigd door de makers van de bekroonde VPRO-
serie ‘1 Minuut’. 

In aflevering #13 gaat het bijvoorbeeld over wonderlijke 
dromen. Dromen die hun schaduw vooruit werpen. 
Bijvoorbeeld: 

“Ton Plekkenpol wordt elke nacht getergd door een te-
rugkerende droom. Hij droomt dat hij in een bootje vaart 
op een rivier, waar hij gedwongen is tot nietsdoen, elke 

…Er wordt overigens in het programma niet 

nagegaan of het allemaal echt ‘waar’ is. 

Uitgangspunt is kennelijk dat mensen die hun 

verhalen vertellen integer zijn…

PLOTS, wonderlijke ware verhalen in 45 minuten
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Interstellaire 
telepathie?

Op ’t eerste gezicht lijkt Chocky een jeugdboek. De 
hoofdpersoon is een twaalfjarige jongen, Matthew, met 
een paar jaar jonger zusje, Polly. Doorsnee Engelse kin-
deren met nette ouders. Polly heeft al eens een tijd een 
fantasievriendje gehad, een denkbeeldig wezen waar-
voor de tafel gedekt moest worden en die nog andere 
kapsones had. Lastig dus en als Matthew soortgelijke 
verschijnselen begint te vertonen, hopen de ouders de 
zich aankondigende nieuwe verstoring van het gezinsle-
ven de baas te kunnen worden.
Het verschijnsel fantasievriendje, Engels: ‘imaginary 
playmate’, wordt wel gezien als analogie aan de klaar-
blijkelijke herinneringen van jonge kinderen aan een 
vorig leven, zie bijvoorbeeld: Erlendur Haraldsson en 
Majd Abu-Izzeddin: Three randomly selected Lebanese 
cases of children who claim memories of a previous 
life, Journal of the Society for Psychical Research, 2004, 
vol.68, p.65-85.
Bij de twaalfjarige Matthew doet zich ook iets vreemds 
voor. Het komt er op neer dat Matthew een stem in zijn 
hoofd hoort, die vreemde vragen stelt, zoals: “Waarom 
heeft een week 7 dagen, 8 is toch veel handiger?” 
Kortom, de stem gaat met Matthew in discussie en dat 
valt zijn ouders op. De onderwerpen (“waarom zijn er 
twee seksen?” en “je kunt toch veel beter in het tweetal-
lig stelsel rekenen dan in het tientallig stelsel?”) zijn nu 
niet direct wat je verwacht van een twaalfjarige, verder 
alleszins normale jongen. Alleen, Matthew is geadop-
teerd door het stel, een brave accountant – die in het 
verhaal als de verteller optreedt – en zijn vrouw Mary, 
die geschiedenis gestudeerd heeft, maar liever opgaat in 
haar rol van echtgenote en moeder.
De onbekende afkomst van Matthew maakt dat naast 
de reactie: “dit gaat vanzelf weer over”, er ook is: “waar 
komt dit vandaan?” Matthews moeder vindt het “niet 
normaal” en wil een psychiater raadplegen, terwijl zijn 
vader de vragen die Matthew stelt, wel interessant 
vindt. Matthew vertelt hem dat de stem in zijn hoofd en 
de persoonlijkheid die daar bij hoort, een naam heeft: 
‘Chocky’. Alleen, Chocky is geen hij of zij. Zij (of hij) 
snapt die vraag niet.
De positieve invloed van Chocky blijkt als er een ongeluk 
gebeurt met een gammel steigertje en een losgeslagen 
boot op de rivier. Matthew, die watervrees heeft en 
nooit heeft leren zwemmen, raakt te water samen met 
Polly, die ook niet kan zwemmen. De snel stromende 

Over retro-actieve effecten gesproken in verband met 

het vorige stukje in deze rubriek (‘50 jaar geleden’): 

schrijf ik het in 2011, verschijnt het toch nog in jaargang 

2010. Krijgen we er dus zomaar een retro-actief effect 

bij cadeau! In dat stukje kwam onder andere naar voren, 

dat psi alleen ethisch verantwoord uit te oefenen is, al-

thans in Stranger in a Strange Land van Robert Heinlein. 

Ik noemde in dit verband ook John Wyndham, een an-

dere science fiction-auteur. Nu is het niet mijn bedoeling 

in de science fiction (SF) te blijven steken met deze ru-

briek, maar de roman Chocky, ook van John Wyndham, 

uit 1968, is beslist de moeite waard hier te bespreken.

Joop M. Houtkooper

BOEKBESPREKING
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Bayes en Bem

De sociaal psycholoog Daryl Bem heeft met zijn artikel 

‘Feeling the future’ waarover wij al in een eerdere af-

levering berichtten wel wat overhoop gehaald (zie TvP 

2010-3). 

Dick Bierman

rivier dreigt snel fataal te worden voor de twee kinderen. 
Echter, Matthew blijkt plotseling reddend zwemmen 
machtig te zijn en redt zichzelf en Polly. Hoe is ’t moge-
lijk? Volgens Matthew nam Chocky de beheersing van 
zijn spieren over en werden hij en Polly daardoor gered.
Deze gebeurtenis wordt rondverteld en bereikt de krant. 
Dit leidt tot de verwikkelingen met psychiaters, eentje 
met een open interesse, een andere is meer traditioneel 
georiënteerd. Maar de ergste is de ambitieuze, die met 
dit	bekende	geval	zijn	carrière	een	stukje	hogerop	pro-
beert te krijgen.
Kortom, een interessant verhaal, maar waar het ons 
hier om gaat is wat dit met psi te maken heeft. Welnu, 
tegen het eind van het verhaal komt de aap uit de mouw: 
Chocky neemt afscheid van Matthew omdat haar missie 
niet zal lukken. Chocky is een wezen van een verre pla-
neet, die contact gezocht heeft met een nog-niet-geheel 
gefixeerd individu op aarde, om de aardse bevolking te 
leren hoe ze een kosmische bron van energie kunnen 
aanboren, in plaats van hun planeet met het gebruik van 
fossiele brandstoffen of kernenergie naar de bliksem te 
helpen. Een nu ook nog actueel thema dus.
Maar, hoe zit dat nu? Chocky maakt gebruik van com-
municatie, waarbij een onvoorstelbare afstand tijdloos 
overbrugd wordt, en wel in beide richtingen. Chocky kan 
Matthews gedachten lezen en zelfs zijn spieren beheer-
sen, hoewel Matthew dat goed moet vinden en er aan 
moet meewerken. Heeft psi dan geen beperkingen? John 
Wyndham maakt in zijn verhaal stilzwijgend een aantal 
veronderstellingen: Ten eerste, gedachten kunnen over 
interstellaire afstanden overgebracht worden; ten twee-
de, de lichtsnelheid vormt geen beperking, de communi-
catie is onmiddellijk; ten derde, taal is geen probleem; 
ten vierde, Chocky kan de gecoördineerde besturing van 
de spieren van een individu dat geheel anders in elkaar 
zit overnemen. Tenslotte kan een specifiek individu uit 
miljarden andere uitgekozen worden. Ja, hoe werkt ’t ei-
genlijk echt, die paranormale verschijnselen?
En ja, die buitenaardse intelligente wezens, die bestaan 
dus in dit verhaal. En ze maken zich zorgen over de aard-
bewoners. Maar om nou maar aan te nemen dat die bui-
tenaardsen ook alles wat je je voor kunt stellen zomaar 
zouden kunnen… n

NIEUWS
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Volgens Bem zouden zijn experimenten sterke evidentie 
zijn voor (paranormale) verschijnselen waarbij informa-
tie uit de toekomst ‘invloed’ heeft op gedrag in het nu. 
Statistisch zelfs heel sterk. De kans dat hij toevallige 
uitkomsten heeft gevonden is, als je de traditionele sta-
tistiek gebruikt, extreem klein. Hij komt tot die conclusie 
door de resultaten van de verschillende experimenten 
samen te nemen in wat wel een meta-analyse heet. 
De Nederlandse methodoloog Wagenmakers schreef 
daarop met enkele collega’s van de Universiteit van 
Amsterdam een artikel dat dus de traditionele statistiek 
niet correct kon zijn, immers informatie uit de toekomst 
relevant maken voor het heden kan niet (ze waken ervoor 
om dit laatste expliciet uit te spreken maar het is wel 
degelijk de achterliggende aanname). Zij stellen een 
andere manier voor om de data statistisch te analyseren, 
een manier die oorspronkelijk is bedacht door een domi-
nee, rev. Bayes. En zoals het een dominee betaamd gaat 
het in die analyse erom wat je ‘gelooft’. En in hoeverre je 
dat geloof moet bijstellen naar aanleiding van de nieuwe 
informatie. Als je, volgens Bayes, 100% zeker bent dat 
iets niet kan, dan kan geen enkel experimenteel resul-
taat je van geloof doen veranderen. Een mooie formele 
benadering om aan te geven dat close-minded zijn elke 
vooruitgang tegenhoudt.
Wagenmakers et al vergelijken in hun analyses de uit-
komsten die je mag verwachten als het allemaal toeval is 
met de uitkomsten die je mag verwachten als er een echt 
(paranormaal) effect zou zijn. De truc die ze toepassen 
is om het te verwachten paranormale effect erg sterk te 
maken, veel sterker dan Bem claimt. Meer dan twee keer 
zo sterk dan op grond van eerdere publicaties verwacht 
mag worden. Door de claim van Bem te overdrijven vin-
den ze dat slechts één van de experimenten de conclusie 
die Bem trekt op zwakke wijze zou onderbouwen. Voor 
de rest dus niets. Wagenmakers beargumenteert, op 
grond van het feit dat de Bayesiaanse benadering laat 
zien dat het paranormale onzin is, dat de Bayesiaanse 
benadering beter is dan de traditionele, een conclusie 
die behulpzaam is in de interne machtstrijd onder me-
thodologen over de waarde van de Bayesiaanse statis-
tiek.
Heel expliciet weigeren ze om de verschillende experi-
menten bij elkaar te nemen. Dat zou niet mogen. Hoewel 
ik niet direct inzie waarom niet.
Nu is er weer een artikel verschenen waarin Bayesianen 

(zo noemen de aanhangers van de Bayesiaanse statis-
tiek zich) de techniek iets verder hebben uitgebreid 
opdat wel verschillende experimenten tezamen mogen 
worden genomen (Rouder & Morey, A Bayes factor meta-
analysis of Bems ESP claim, Psychon Bull Rev (2011) 
18:682–689). Weliswaar worden de negen experimenten 
toch niet echt samengenomen maar in twee groepen 
gesplitst maar toch is deze benadering aanzienlijk beter 
dan elk experiment op zich te bekijken. De auteurs ver-
gelijken de procedure met een rechtszaak waarin een 
van moord verdachte terecht staat. Iedere getuige op 
zich heeft weliswaar een belastende verklaring maar 
deze verklaring is op zich nooit voldoende om het oor-
deel schuldig uit te spreken. Wat Wagenmakers doet is 
de rechter per getuige een beslissing te laten nemen 
en de verdacht wordt dan vrijgesproken (en wel negen 
maal!). Het wordt echter geheel anders als je alle verkla-
ringen van de getuigen tezamen in je oordeel meeneemt. 
Uiteindelijk blijkt na de Bayesiaanse meta-analyse de 
Bayes-factor 40 te zijn (voor effecten met emotionele 
stimuli). Dit houdt in dat het 40 maal waarschijnlijker is 
dat deze effecten reëel zijn dan dat ze toevallig zijn. De 
auteurs concluderen:
“Although this value is certainly noteworthy we believe it 
is orders of magnitude lower than that what is requested 
to overcome appropriate skepticism of ESP.”
Maar dat is natuurlijk een kwestie van geloof! En zouden 
ze kunnen leven met een conclusie dat die uitkomst 
zeker verder onderzoek rechtvaardigt? n

Bayes Bem
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Zelfgeleide neuroplasticiteit:  
een moderne visie op meditatie

Vieten: Wat is contemplatieve neurowetenschap?
Hanson: Hoewel het woord ‘contemplatief’ fancy klinkt, 
is iedereen wel eens contemplatief bezig: je kijkt naar de 
sterren, je gaat naar de oceaan en ervaart het immense 
hiervan, of je kijkt in de ogen van je baby en denkt 
“wow, hoe kreeg ik jou en hoe kreeg jij mij?” Het leven 
van alledag kent dergelijke contemplatieve handelingen, 
maar ook de grotere religies beoefenen een contempla-
tieve praktijk. Men kan bezig zijn met een dagelijkse 
contemplatieve activiteit, zonder dat dit direct ingebed 
hoeft te zijn in een religie. De beste religieuze traditie 
die ik op dit gebied ken is het boeddhisme. Veel van het 
wetenschappelijk onderzoek naar meditatie richtte zich 
op het boeddhisme.
Contemplatieve neurowetenschap is de studie van wat er 
in de hersenen gebeurt wanneer men bezig is met con-
templatieve handelingen. Men bestudeert veranderingen 
in het brein tijdens dit proces.
Het veld van de contemplatieve neurowetenschap wint, 
samen met de kennis over het brein, flink terrein. Nu 
weet men tweemaal zoveel over het brein als in 1990. 
Ik zou haast zeggen dat de wetenschap honderd maal 
zoveel meer weet als in 1990 wanneer het gaat over de 
activiteiten in de hersenen tijdens een contemplatieve 
oefening.
Ik geef een paar voorbeelden. Een van de duurzame ver-
anderingen die optreden in het brein van personen die 
een routine van meditatie hebben opgebouwd, is dat het 
brein ‘dikker’ wordt. Met andere woorden: diegene die 
regelmatig mediteert, bouwt netwerken van synapsen 
op en lagen van haarvaten (de kleine bloedvaten die 
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de stofwisseling verzorgen, waaronder het leveren van 
glucose en zuurstof aan de actievere gebieden). Deze 
synapsen en haarvaten blijken volgens MRI-scans meet-
baar dikker in twee belangrijke hersengebieden.
Een ervan is de prefrontale cortex, gelegen achter het 
voorhoofd. De controle van aandacht is gelokaliseerd 
in dit gebied. Een meetbare verandering in dit gebied 
is dan begrijpelijk, omdat een contemplatieve activiteit 
alles te maken heeft met aandacht. Het tweede gebied in 
de hersenen betreft de insula. Dit gebied is geassocieerd 
met de innerlijke staat van het lichaam en de gevoelens 
van anderen, fundamenteel voor empathie. Mensen die 
routinematig contact maken met hun eigen innerlijk – 
door middel van een praktijk van ‘mindfulness’ – maken 
hun insula dikker, waardoor zij een groter zelfbewustzijn 
krijgen en meer empathie opbouwen. Dit is een goed 
voorbeeld van neuroplasticiteit: het idee dat wanneer 
de geest verandert, het brein ook verandert. Of, zoals 
de Canadese psycholoog Donald Hebb het verwoordt: 
“neuronen die samen worden afgevuurd, worden ook 
samengeknoopt.”
Ik zie gedachten als een vorm van niet-materiële infor-
matie die door het zenuwstelsel vloeit. Het boeddhisme 
leert ons dat de geest de vorm aanneemt van datgene 
waar het is gehuisvest. Of beter gezegd, het brein neemt 
de vorm aan van datgene waar de geest zich thuis voelt. 
Als je continu bezig bent met negatieve zaken als wrok, 
ruzies of een negatief zelfbeeld, dan zal uiteindelijk ook 
het brein zich in negatieve zin veranderen. Omgekeerd 
geldt dit ook. Als je focus ligt op de positieve zaken, dan 
zal het brein zich in positieve zin aanpassen.
Ik vind deze kennis ongelooflijk opwindend in onze 
hectische wereld, waar het soms twee voor twaalf lijkt 
te zijn. Een praktijk van zelfgeleide neuroplasticiteit – 
het doelbewust aankweken van neurale netwerken van 
geluk, liefde en wijsheid – is een groot goed als we kij-
ken naar de uitdagingen is onze oververhitte wereld. De 
mensen zijn teveel geleid door hebzucht, haat en onwe-
tendheid, de drie vergiften volgens het boeddhisme. 

Vieten: Het veld van de contemplatieve neuroweten-
schap groeit en krijgt ruimschoots aandacht in de media. 
Het is belangrijk om te begrijpen dat de relatie tussen 
onze geest en onze subjectieve ervaring een fysiek effect 
heeft op ons lichaam en brein. Deze effecten kunnen 
dramatisch en langdurig zijn. Hoe definieert u de geest?
Hanson: Met deze vraag is de filosofie al duizenden 
jaren bezig. We moeten weten waar we het over hebben, 
en heel duidelijk zijn met de woorden die we kiezen. In 
het Westen zien we een eclectische tendens waarbij ant-
woorden worden gezocht door velerlei spirituele zaken 
maar samen te knopen. Het zenuwstelsel, gelokaliseerd 
in de hersenen, is in essentie materie. En materie is 
energie (E=MC2). De geest is de informatie die door dit 
materiële zenuwstelsel vloeit. Niet-materiële informatie 
wordt weergegeven als een soort fysiek substraat: ge-
luidsgolven als de vibratie van luchtmoleculen of digitale 
informatie die over het internet reist. Dit is ook het ge-
zichtspunt van de neuropsychologie.
Met deze definitie van de geest – als informatie die door 
het zenuwstelsel vloeit – wordt het duidelijk dat onze 
geest zich voor een groot deel buiten onze bewuste aan-
dacht bevindt. Als iemand iets routinematigs doet, zoals 
het oppakken van een kop koffie, wordt als het ware een 
stukje programma in onze hersenen uitgevoerd, waarvan 
we ons niet direct bewust zijn. We zijn ons wel bewust 
van de intentie van de handeling.
Het is zinvol om meer gericht bezig te zijn met onze 
aandacht. ‘Mindful attention’ (‘gerichte bewuste aan-
dacht’) is een soort combinatie van een schijnwerper 
en een stofzuiger. Het spotlicht staat op datgene wat de 
aandacht heeft en de aandacht wordt opgezogen door 
het brein. De neuroplasticiteit wordt aangesproken door 
datgene wat de focus van aandacht heeft. Vooral de aan-
houdende, duurzame aandacht heeft een fysiek effect 
op het brein. Een achterliggend idee is dat moeder aarde 
ons wil laten leren van onze bewuste ervaringen. Waar 
het om gaat is om deze aandacht te richten op datgene 
wat nuttig is voor ons. Uiteindelijk zal dat een positief 
fysiek effect hebben op de constitutie van ons brein.
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Vieten: U gebruikt de metafoor van een stofzuiger. Het 
lijkt mij dat veel mensen in hun dagelijks leven een 
‘omgekeerd’ effect ervaren. Het is niet de mens die zijn 
aandacht op de dingen richt, maar de dingen in zijn 
omgeving schreeuwen om zijn aandacht, slokken de 
aandacht op. Soms zijn deze dingen gezond en positief, 
soms zijn ze negatief. Hoe moet je hiermee omgaan, 
om niet opgeslokt te worden door deze negatieve onge-
wenste aandacht?
Hanson: Wat u beschrijft is onze natuur, als zijnde de 
dieren aan de top van de voedselketen: een product van 
drie-en-een-half miljard jaar evolutie (en zeshonderd 
miljoen jaar evolutie van het zenuwstelsel). De dieren, 
en mensen, die hun aandacht niet genoeg richtten op 
de negatieve, bedreigende buitenwereld, werden opge-
slorpt, letterlijk opgegeten. Wij zijn de uiteindelijke klein-
kinderen van deze nerveuze, geïrriteerde voorouders, en 
ons brein neigt zich ook nog steeds zo te gedragen.
Bovenal, we leven in een ‘ADD’-cultuur. We worden 
gebombardeerd met informatie. Per dag krijgen we dui-
zenden, misschien wel tienduizenden berichten te ver-
werken. We zijn ons hiervan niet helemaal bewust, maar 
deze berichten bereiken ons wel. Denk maar eens aan 
het aantal subtiele boodschappen dat iedereen per dag 
krijgt, wat het thema angst betreft. Ga naar het vliegveld 
en je krijgt elke negentig seconden een bericht te horen 
dat het alarmniveau oranje is, dit is al angstig genoeg, 
omdat we weten dat het voor het hoogste alarmniveau 
rood komt.
Door de combinatie van onze biologische geaardheid, 
persoonlijke geschiedenis en cultuur zijn we gewend 
geraakt aan de enorme stroom van informatie die ons 
continu bereikt. In een bredere context is het goed te 
begrijpen dat de ongetrainde geest continu de omgeving 
aftast voor iets wat hij nodig heeft, of voor iets waar hij 
bang voor is. Met andere woorden: hij zoekt naar pro-
blemen die opgelost moeten worden. Daarom is, zoals 
William James zei, een opvoeding van aandacht een 
opvoeding bij uitstek. Als we geen controle hebben over 
onze aandacht, over dat spotlicht en die stofzuiger, als 
wij stimulus-gebonden zijn zoals de cognitieve psycho-
logie het noemt, dan hebben we ook geen controle over 
de fysieke veranderingen in ons brein gedurende langere 
tijd. En dat is niet goed.

Vieten: U praat over praktische neurowetenschap en trai-

ning op een manier waarmee we die gewoonte kunnen 
doorbreken. Wat zijn sommige manieren om daarmee te 
beginnen?
Hanson: Allereerst: al duizenden jaren worden er metho-
den gebruikt die werken. Contemplatieve beoefenaars 
die een levenslange ervaring hebben met het dagelijks 
beoefenen van deze contemplatie worden ook wel de 
Olympische atleten van de mentale training genoemd. 
De toegevoegde waarde van de neurowetenschap ligt in 
het wetenschappelijk bewijs van deze methoden, en de 
studie van wat er in het brein gebeurt. We leren gericht 
om te gaan met aandacht. Niet alleen wanneer je in 
een klooster leeft, maar ook wanneer je straatraces in 
Manhattan beoefent, om maar wat te noemen.
Als voorbeeld geef ik een eenvoudige oefening, bestaan-
de uit vijf stappen of suggesties. Iedereen kan één of 
meerdere van deze oefeningen doen. Stop ermee als de 
oefeningen oncomfortabel worden. Laat de ogen open of 
gesloten, hoewel het vaak eenvoudiger te doen is met de 
ogen dicht.
Begin met aandacht schenken aan de ademhaling. Het 
kan zijn dat dit oncomfortabel is. Richt dan de aandacht 
op iets dat mild plezierig of juist neutraal is, zoals het 
gevoel in de voeten, of een zin als ‘ik mag gelukkig zijn’, 
of ‘mijn gezin mag gelukkig zijn’. Heb de intentie om 
deze focus of aandacht een aantal minuten vol te hou-
den. Of het nou de ademhaling is of iets anders waar je 
aan denkt, houd die aandacht een paar minuten vast. Je 
kunt deze intentie ‘top-down’ aan jezelf opleggen, met 
woorden als “ik blijf mijn aandacht vasthouden”, of u 
kunt deze ‘bottom-up’ aan uzelf opleggen door een ge
voelde betekenis te ervaren van deze aandacht zelf.
De tweede stap is om te ontspannen. Adem een paar 
keer flink uit, langer dan wanneer je inademt, en ont-
span de tong.
De derde suggestie is om je zo veilig mogelijk te voelen 
als maar kan. Het kan lastig zijn om je hieraan over te 
geven. Realiseer je dan dat je in een veilige, beschermde 
en comfortabele omgeving bent. Voel de aanwezigheid 
van de goede mensen om je heen die je steunen, en 
ervaar je eigen positieve kracht waarmee je in het leven 
staat. Verken het loslaten van de waakzaamheid waar-
aan we al genoeg gebonden zijn in deze wereld.
Een vierde stap of suggestie betreft het voelen van het 
welzijn, het welbevinden. Zonder het te forceren, moedig 
gevoelens aan van geluk en dankbaarheid. Bijvoorbeeld 
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de gedachte: een bos maakt mij gelukkig, of: ik ben 
dankbaar voor de geur van sinaasappelen. Het maakt 
niet zoveel uit wat hierbij voor je werkt, maar laat in 
ieder geval een positieve emotie toe. Er kunnen andere 
– ook negatieve – gevoelens bovenkomen. Biedt hieraan 
geen weerstand: laat ze gewoon komen en gaan, terwijl 
je je aandacht focust op de positieve gevoelens en ge-
dachten.
De vijfde suggestie houdt in om je perceptie te ervaren 
als een grenzeloze ruimte. Je waarneming heeft geen 
randen of grenzen. Hij is oneindig, zoals de hemel en de 
ruimte. Verschillende ervaringen komen en gaan binnen 
deze ruimte, en je hebt een panoramisch zicht op je er-
varingen. Je hebt een vogelperspectief op je gedachten, 
sensaties, geluiden, gevoelens, verlangens en herinne-
ringen. 

Vieten: Bedankt voor deze oefening.
Hanson: Deze eenvoudige oefeningen vormen een uit-
stekend begin. Het vergt maar vijf minuten. En met enige 
ervaring kost het zelfs minder tijd.
Ik wil graag uitleggen wat er in het brein gebeurt gedu-
rende deze vijf oefeningen. We beginnen met de focus 
op de ademhaling, of anders datgene wat je als focus 
hebt genomen. Als de intentie voor aandacht ‘top-down’ 
was, licht de prefrontale cortex op, het gebied van de 
hersenen achter het voorhoofd dat meerdere uitvoerende 
systemen kent. Ik vind de ‘bottom-up’ intentie het meest 
interessant. Dat is een moment waar we een emotioneel 
rijke ervaring hebben. Deze intentie is krachtig omdat 
deze het limbisch systeem betreft, de subcorticale gebie-
den onder de hersenschors, waar emoties bij zijn betrok-
ken. Het is het gebied waar we een positieve emotionele 
beloning krijgen, die geassocieerd is met onze intentie.
De tweede suggestie betreft de ontspanning. In ons 
moderne leven activeren wij continu onze stressreacties, 
ons ‘vecht-of-vlucht’-systeem. Deze reacties zijn gerela-
teerd aan het sympatische zenuwstelsel.
We hebben ons ontwikkeld om uitbarstingen van stress 
aan te kunnen. Chronische stress kunnen wij echter 
niet aan, en het is moeilijk om onze aandacht te focus-
sen wanneer we gestresseerd zijn. Stress stimuleert de 
(geëvolueerde) schichtige, dierlijke sentimenten in ons 
brein.
Het is belangrijk om deze (in het sympatische zenuw-
stelsel getriggerde) opwinding te kalmeren. Een manier 

daartoe is om de parasympatische tak van het zenuw-
stelsel te activeren. Dit kan heel goed door middel van 
onze uitademing, die wordt beheerst door dit parasym-
pathetisch systeem. Drie tot tien lange uitademingen 
laten het parasympatisch circuit oplichten en kalmeert 
de sympatische opwinding. De derde suggestie focust op 
de gevoelens van veiligheid, geborgenheid. In essentie 
hebben we de neiging om bedreigingen te overschatten 
en de mogelijkheden om met bedreigingen om te gaan 
juist te onderschatten. De meesten zouden zich veiliger 
kunnen voelen dan normaal het geval is. Niemand van 
ons is veilig voor ouderdom, ziekte of dood. Maar de 
meesten van ons kunnen zich veroorloven om zekerder, 
minder gebonden, in het leven te staan.
Een gevoel van veiligheid helpt ons met ‘mindfulness’ 
omdat we – wanneer we niet veilig zijn – continu alert 
zijn op bedreigingen die ons meer waakzaam maken en 
interfereren met ons interne zelfbewustzijn. 
De vierde suggestie werkt toe naar een gevoel van 
welzijn. Het neurale substraat van ons werkgeheugen 
heeft een soort poort die gesloten danwel geopend is. 
Als deze gesloten is, ervaren we een regelmatigheid 
van geest. We zijn in staat om te blijven bij datgene wat 
onze aandacht heeft en worden niet afgeleid. Deze poort 
werkt door middel van dopamine, een neurotransmitter 
die in verband wordt gebracht met het systeem van belo
nen. Een regelmatige stroom van dopamine houdt deze 
poort gesloten. Een plotselinge afname van dopamine 
– wanneer een gevoel van beloning wegvalt – of een 
toename van dopamine – wanneer nieuwe en andere 
beloningen zich voordoen, opent deze poort en leidt ons 
van onze aandacht af.
De laatste suggestie, om het veld van onze perceptie te 
ervaren als een grenzeloze ruimte, is recentelijk dieper 
onderzocht. Het blijkt dat deze ervaring de laterale net-
werken activeert; de netwerken die zijn geassocieerd 
met een open, ruimtelijke ervaring.
Deze vijf oefeningen vormen een goede illustratie van 
zelfgeleide neuroplasticiteit. Ze stimuleren het neurale 
substraat van ‘mindful attention’ waardoor dit substraat 
na enige tijd wordt versterkt. We kunnen deze kennis 
gebruiken om een neuraal substraat te ontwikkelen van 
medeleven, zelfrespect, veerkracht, spiritueel inzicht en 
diepe concentratie. Een mooi vooruitzicht. n
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Geluk betekent hier-zijn

‘Seekers’ worden ze genoemd, zoekers. Mensen die leven 
voor een hogere zaak: het vinden van geluk door het 
vinden van zichzelf. ‘Seeking’ bestaat veelal uit het her-
overwegen van overtuigingen, leefstijlen en manieren van 
oefenen, en het volgen, over de aardbol, van spirituele 
leraren. 
“Seeking means: to have a goal; but finding means: to be 
free, to be receptive, to have no goal,” schreef Hermann 
Hesse. 
Waarom jezelf zoeker noemen en geen vinder, als het gaat 
om het vinden? Het kan geen doel in zichzelf zijn, dat zoe-
ken, want zoekers worden er met de jaren niet vrolijker op.
Meditatie gaat over vinden, of beter nog, hervinden. 
Het hervinden van de relatie met het hier en nu. En dat 
is de sleutel tot geluk. Immers: wij lijden doordat we wil-
len wat we niet hebben en niet willen wat we hebben. 
We gaan door het leven grijpend naar wat we willen en 
wegduwend wat we kwijt willen. Dit is het lijden dat de 
Boeddha beschreef en waarvoor hij als therapie meditatie 
aanbood: de beoefening van oké-zijn met de ervaringen 
van het hier en nu.
Jezelf verlossen van lijden is dus heel eenvoudig: ophou-
den met willen wat er niet is. De discrepantie tussen hoe 
het is en hoe het zou moeten zijn valt weg, simpelweg 
omdat er is geen hoe-het-zou-moeten-zijn meer is. Je valt 
samen met hoe het is.
En de ‘seekers’? Dit zoeken gaat zomaar voorbij. Door het 
ouderschap bijvoorbeeld. Ze zijn verdreven, het twijfelen, 
belijden, denken en contempleren; het reizen en zwerven, 
al die bezigheden bij het zoeken. Het is waken, voeden, 
wassen wat de klok slaat. De structuur die baby’s vragen 
zet je met beide benen op de grond. Voorbij zijn de ge-
dachten over het verlichte ik en het vormeloze zijn. Een 
zenspreuk zegt: ‘Wie de vloer veegt, veegt zijn hart’. De 
vloer vegen brengt je dichter bij jezelf dan een zoektocht 
in de Himalaya’s.
Als geluk over het dagelijks leven gaat, dan is aanwezig 
zijn bij wat er te doen is je sleutel. Afwassen, boodschap-
pen doen en rekeningen betalen zijn je meditaties. De 
sleutel tot geluk is eenvoudig: hier-zijn. Meditatie is de 
beoefening daarvan. n
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treurig omdat het juist dat onderzoeksveld is dat al 
jaren geleden met het voorstel kwam om dat gesjoemel 
met data te voorkomen. Om dat te begrijpen moet je 
weten dat je in de wetenschappelijke psychologische 
tijdschriften niets gepubliceerd krijgt dat niet ‘statistisch 
significant’ is. Als je dus toevallig een onderzoek doet en 
de uitkomst is niet statistisch significant, dan gaat het 
de prullenbak in. Zeg maar een half jaar werk in de prul-
lenbak. Is het verwonderlijk dat (jonge) onderzoekers de 
data bewust of onbewust een beetje masseren opdat het 
toch maar significant moge worden? De tijdschriften zeg-
gen: waarom publiceren als er niets uitkomt? Maar heren 
uitgevers ‘er komt wel wat uit’ ook als de resultaten niet 
significant zijn. Technisch gezien komt het er eigenlijk op 
neer dat wat er in de tijdschriften te lezen is slechts de 
halve waarheid is, de rest ligt in de prullenbak. Hoezo 
wetenschap?
Als je nu de acceptatie voor een mogelijke publicatie uit-
voert voordat de uitkomsten bekend zijn en je alleen laat 
leiden door de kwaliteit van het onderzoek, dan voorkom 
je dat een ‘niet-significante’ uitkomst in de prullenbak 
verdwijnt en dus voorkom je de onderliggende druk om 
te sjoemelen. En dat is nou net wat in de parapsycholo-
gie in de jaren ’80 ooit is voorgesteld en ook gedurende 
enige tijd is uitgevoerd. Laten de ‘echte’ psychologen en 
de diverse critici die de Bem-publicatie misbruiken als 
argument voor het falen van de psychologie daar een 
voorbeeld aan nemen. n

COLUMN
Dick Bierman

Toen ik jaren geleden op de promotie van Diederik Stapel 
was werd hem een gouden toekomst voorspeld. Hij was 
het knapste jongetje uit de klas, had een innemende 
persoonlijkheid en werd door zijn vakgroep op handen 
gedragen. Nou ben ik ook een fervent kijker van het tv-
programma ‘Opgelicht’ en daaruit weet ik dat slim zijn en 
een innemende persoonlijkheid niet zo veel zegt. Maar 
zijn promotieonderzoek was van ongekende kwaliteit 
zo ging het door de wandelgangen. En niet zo lang erna 
werd hij alweer professor in Groningen. De flitsende car-
rière	was	gestart.	En	‘the	rest	is	history’.	
In de naweeën van deze affaire wordt het hele vakgebied 
van de psychologie in negatieve zin besproken. En op 
zich mogen psychologen zich wel eens afvragen wat de 
psychologie nu eigenlijk vermag als ze niet eens een 
pathologisch geval in haar eigen gelederen herkent. Op 
een paar plaatsen heb ik ook ‘voorbeelden’ gelezen: dat 
de psychologie al een paar blamages van onzin-artikelen 
achter de rug had en dat nota bene zoiets als ‘precogni-
tie’ het tot een serieuze publicatie had geschopt, en dat 
later toch weer alles moest worden ingetrokken. 
Dat zie je wel vaker, dat het serieus nemen van de onder-
werpen die de parapsychologie bestudeert aanleiding is 
tot het voor gek verklaren van de persoon, het tijdschrift, 
het instituut, en het hele vakgebied dat zich met deze 
pek besmeurt. Maar laten we wel zijn: het artikel van 
Bem deed weliswaar veel stof opwaaien maar de kri-
tiek erop was meestal van het type: ‘het kan niet dus 
er moet een fout zijn gemaakt – we hoeven daar verder 
niet naar te kijken’. Dezelfde houding die de kardinalen 
aannamen toen ze niet door Galilei’s telescoop wilden 
staren. In hun wereldbeeld was de aarde het goddelijke 
centrum. Inhoudelijk gedegen kritiek op Bems artikel 
was spaarzaam en zeker niet van het niveau waardoor 
Bem het artikel met het schaamrood op de kaken moest 
terugtrekken. Integendeel.
De referentie naar de parapsychologie is met name zo 
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Concentratie! Wie helpt?

Nergens aan denken of juist de aandacht volledig con-
centreren op een kaarsvlammetje, het zijn beide vormen 
van meditatie. Meditatie is goed, zeggen zij die het kun-
nen weten. Zo zou het onder andere helpen tegen stress, 
overgewicht en winterdepressie. 
Dus installeer je je comfortabel tegenover een kaars-
vlammetje, vastbesloten je door niets of niemand te 
laten afleiden. Helaas lukt dat niet altijd even goed. Voor 
je het weet herinner je je plotseling dat je nog eten moet 
halen voor de poes, of hoor je de postbode langskomen 
en ga je je afvragen of hij bericht zou hebben gebracht 
over je sollicitatie. Aan het kaarsvlammetje ligt het niet, 
dat blijft rustig doorbranden, maar onze concentratie 
flakkert, dooft en laait weer op dat het een lieve lust is. 
Dit bracht onderzoekers op een idee. Zou het niet moge-
lijk zijn om mensen op afstand te helpen hun concentra-
tie vol te houden, en minder vaak afgeleid te worden? 
Over het algemeen verliep zo’n ‘Remote Facilitation of 
Attention’ onderzoek als volgt: de proefleider (degene 
die het onderzoek in goede banen leidt) ontvangt de 
deelnemer en brengt deze naar een aparte ruimte, waar 
hij of zij in een gemakkelijke stoel plaatsneemt. Voor de 
stoel staat een kaars die de proefleider bij het begin van 
de sessie aansteekt. Tevens krijgt de deelnemer een ap-
paraatje in handen met een knop. De deelnemer drukt 
de knop in zodra hij of zij ontdekt dat de gedachten zijn 
afgedwaald. Verrassenderwijs blijken de meeste mensen 
dat na enige oefening vrij goed te kunnen. Op deze ma-

Eva Lobach

nier kan een onderzoeker dus nagaan hoe goed de con-
centratie is van de deelnemer. Hoe vaker een deelnemer 
de knop indrukt, hoe vaker hij of zij is afgeleid, en hoe 
minder goed de concentratie dus is gelukt. 
Op afstand krijgt de deelnemer hulp, in veel van dit 
soort onderzoeker kwam die hulp van de proefleider. De 
proefleider ziet op een computerscherm wanneer er een 
hulpperiode of controleperiode is (random bepaald door 
de computer). Tijdens de hulpperiode concentreert de 
proefleider zich ook zo goed mogelijk en voelt de wens 
om de deelnemer te helpen zich op de kaarsvlam te 
concentreren. Tijdens een controleperiode laat de proef-
leider zijn of haar gedachten dwalen. Na afloop vergelijkt 
de onderzoeker het aantal knopindrukken tijdens de 
hulpperioden met het aantal knopindrukken tijdens de 
controleperioden om vast te stellen of de hulp effectief 
was.
Over het algemeen bleek uit deze experimenten, zoals 
uitgevoerd door onderzoekers als William Braud, Marilyn 
Schlitz, Caroline Watt en hun collega’s, dat het inder-
daad mogelijk was om mensen op afstand te helpen met 
hun concentratie op de kaarsvlam. 
Je denkt nu misschien: mooi! 
En wat fijn dat ik voortaan mijn moeder/baas/broer/se-
cretaresse/cavia/goudvis kan vragen om me op afstand 
bij te staan bij het mediteren! Helaas is het toch allemaal 
niet zo simpel. De resultaten bleken namelijk niet voor 
alle proefleiders dezelfde uitkomsten op te leveren; er 
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was sprake van zogenaamde ‘proefleidereffecten’.
Het was niet voor het eerst dat er proefleidereffecten 
optraden. Dit is een bekend fenomeen, zowel in de pa-
rapsychologie als de psychologie, maar ook bij ‘hardere’ 
wetenschappen zoals biomedische wetenschappen. Dus 
elk onderzoek op dit gebied is de moeite waard.
Marilyn Schlitz en scepticus Richard Wiseman heb-
ben in 1997 het proefleidereffect frontaal aangepakt. 
Marilyn Schlitz vond vrijwel altijd een psi-effect, ter-
wijl bij Richard Wiseman de resultaten over de hele 
linie op kansniveau uitkwamen. Maar hoe kwam dat? 
Het zou kunnen liggen aan subtiele verschillen in het 
onderzoeksprotocol, de ruimte waarin het onderzoek 
plaatsvindt of hoe de deelnemers worden ontvangen en 
uitleg krijgen. Het was dus een goed idee toen Schlitz en 
Wiseman besloten om samen een aantal experimenten 
te doen, in dezelfde ruimte, met exact dezelfde proce-
dure en uitleg aan deelnemers. Het enige verschil was de 
proefleider, Marilyn Schlitz of Richard Wiseman. Opnieuw 
bleek ook bij dit zeer gestructureerde onderzoek het 
bekende verschil tussen hen op te treden: bij Schlitz ver-
schenen weer de door haar verwachte psi-effecten, en bij 
Wiseman was alles precies volgens de kansverwachting.
In een poging meer te leren over proefleidereffecten, 
voerden Caroline Watt en haar collega’s een serie van 
drie onderzoeken uit. Bij alle drie ging het hier om een 
onderzoek waarbij de deelnemer op afstand hulp kreeg 
bij de concentratie op een kaarsvlam, terwijl tegelijker-
tijd werd onderzocht wat voor invloed de proefleider had 
op de uitkomst van het onderzoek.
In het eerste onderzoek probeerde men bij de deelne-
mers hun indruk over de proefleider, in dit geval Caroline 
Watt, te beïnvloeden door hen aan het begin van de 
onderzoekssessie een tekstje te laten lezen. De helft las 
dat de proefleider regelmatig psi-effecten vond (de psi-
groep), de andere helft dat de onderzoeker keer op keer 
geen psi-effect vond (de null-effect groep). Uit de resul-
taten bleken de deelnemers geen effect te laten zien van 
de hulp op afstand, en er was ook geen verschil tussen 
de psi-groep en de null-effect-groep. Opmerkelijk genoeg 
verschilden de twee groepen deelnemers wel in hun be-
oordeling van de proefleider, in de psi-groep vond men 
haar warmer en competenter.
In een poging het verschil tussen beide groepen te ver-
groten, kregen de deelnemers bij het tweede onderzoek 
niet alleen een verhaaltje over de proefleider te lezen (in 
dit geval was de proefleider Ian Baker), maar vertelde 
de proefleider tijdens het kennismakingsgesprek aan de 

helft van de deelnemers dat hij regelmatig psi-effecten 
vond in zijn onderzoek, en aan de andere helft dat hij 
geen psi-effecten vond. De effecten van de hulp waren 
over dit keer over de hele linie wel in de verwachte rich-
ting (minder afleiding in de hulpperioden), maar het 
effect was klein en statistisch niet significant. Het ken-
nismakingspraatje met de suggestie over het al dan niet 
succesvolle psi-onderzoek bleek verrassenderwijs een 
klein, niet-significant effect in de omgekeerde richting 
te produceren; bij de null-effectgroep bleek de hulp een 
beetje effectief. En opnieuw hadden de deelnemers uit 
de psi-groep een positiever beeld van de proefleider dan 
in de null-effectgroep.
In het tweede onderzoek moest de psi-gelovige proef-
leider Ian Baker bij sommige deelnemers spelen dat hij 
scepticus was. Wellicht pikt een deelnemer daardoor 
iets op dat verstorend werkt. Dit probleem werd in ieder 
geval vermeden in het derde onderzoek in de serie, 
waarbij Caroline Watt en masterstudent Peter Ramaker 
het grootser aanpakten door niet alleen met groepen 
deelnemers maar ook met groepen proefleiders te wer-
ken.
Zij wierven proefleiders die positief of sceptisch tegen-
over psi stonden. Deze kregen een stoomcursus ‘proef-
leiden’. Een ander verschil met de eerdere twee studies 
was dat elke deelnemer een goede vriend of familielid 
meenam. Eén van hen kreeg de rol van helper, terwijl de 
ander zich op de kaarsvlam moest concentreren. Na de 
sessie wisselden ze van rol en doorliepen de procedure 
nogmaals. 
Het bleek logistiek niet eenvoudig om alle sessies effi-
ciënt te plannen. En omdat Peter Ramaker voor zijn afstu-
deeronderzoek maar voor beperkte tijd in Edinburgh ver-
bleef, kon het onderzoek niet verlengd worden. Daarom 
waren er in totaal minder sessies dan wenselijk zou zijn.
De resultaten waren dit keer zoals verwacht: bij de negen 
proefleiders die in psi geloofden bleken de proefperso-
nen zich tijdens de hulpperioden beter te kunnen con-
centreren, terwijl dat bij de vijf sceptische proefleiders 
niet zo was: daar was er geen verschil in afleiding tussen 
de hulpperioden en de controleperioden zonder hulp op 
afstand.
Moraal van het verhaal: mocht je je voornemen in het 
nieuwe jaar serieus werk te maken van meditatie en je 
zoekt hulp op afstand, bedenk dan wel aan wie je het 
vraagt. Beter aan je gelovige goudvis dan aan je scepti-
sche broer… n
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Licht:  de stemmingsmaker

Winter: korte dagen waar zonnestralen een schaars goed 
zijn. Vanaf de dag dat de klok een uur teruggezet wordt 
begint de ellende: ik kan niet meer na het werk een 
rondje door het bos hardlopen en omdat ik morgens toch 
niet eerder opsta krijg ik er weinig licht voor terug. Rond 
december is van mijn zonnige stemming uiteindelijk 
niet veel meer over dan een nostalgische herinnering en 
heeft mijn lichaam zich langzamerhand aangepast met 
een metabolisme van een pseudowinterslaap. Je zou er 
depressief van worden. 
Ik ben niet alleen: 1,2 miljoen mensen in Nederland heb-
ben in meer of mindere mate last van een winterdip. Bij 
ongeveer 450.000 van hen is er sprake van een echte 
depressie. Overigens wordt volgens DSM-IV de winterde-
pressie niet gezien als een aparte aandoening, maar als 
een indicator van een Major Depression. Er zijn natuurlijk 
genoeg redenen om tijdens de winter wat stemmingspro-
blemen op te lopen. De ‘feest’-dagen gaan sommige van 
ons nou eenmaal niet in de koude kleren zitten: eerst 
twee maanden lang in iedere winkel achtervolgd worden 
door kinderachtige Sinterklaasliedjes terwijl meer en 
meer de straten vol komen te hangen met dezelfde ein-
deloos herhalende symbolen van onze nationale koop-
plicht, om vervolgens via een godsdienstige schuldbe-
wuste ernst toe te leven naar een manisch-depressieve 
mix van teleurstelling over het oude jaar en hoop voor 
het nieuwe. 
Sorry, ik liet mezelf daar even gaan. Wat ik wou zeggen 
is dat een winterdepressie misschien niet de hele winter 
uitgezeten hoeft te worden. We komen de laatste jaren 

Stephen Whitmarsh

BEWUSTZIJNSNIEUWS
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Licht:  de stemmingsmaker

namelijk steeds meer te weten over onze biologische 
ritmes en hoe die bij de winterdepressie (of dipje) ver-
stoord zijn. In zijn Herbal Treatise van 1632 schreef John 
Wren al: “sanguis reyneth for 6 hours from 9 o’clock 
in the night ‘till 3 in the morning…” (gevolgd door gal, 
melancholie en phlegma, ieder voor zes uur de leidende 
‘humor’). Hij mag dan misschien de biochemie niet he-
lemaal juist hebben gehad, de onverbiddelijke cycli van 
ons interne mileu, en het effect daarvan op onze stem-
ming, intellect en fysieke prestatie, komen goed overeen 
met huidige concepten van circadiaanse neurobiologie.
Het lichaam heeft nauwgezette cycli die periodes hebben 
van enkele uren (zoals bij insuline-afgifte), van ongeveer 
(circa) een dag (diem), van een week of meer (bijvoor-
beeld de menstruele cyclus) en meerdere maanden (sei-
zoen en jaar). We zijn hierdoor efficiëntere biologische 
machines die periodes van fysieke activiteit anticiperen 
en strijdige functies en gedragingen in de tijd van elkaar 
scheiden. 
Optimaal functioneren van het lichaam, zowel de delen 
als het geheel, is afhankelijk van exacte timing. Klokken 
tikken met hun eigen frequentie in iedere orgaan van ons 
lichaam. Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat 2 to 10% 
van genen in fibroblastcellen (belangrijkste cel in ons 
bindweefsel) een circadiaans ritme in de genexpressie 
laten zien. Organen zoals de lever en de nieren laten ook 
een circadiaans ritme in hun activiteit zien. Op zichzelf, 
afgesloten van onze hersenen, houden de cellen van 
onze organen dit ritme maar enkele dagen vast. 
Onze huidige kennis laat zien dat alle circadiaanse 
ritmes in ons lichaam een dirigent nodig hebben. De 
dirigent is het SCN (de Suprachiasmatische Nuclei), een 
verzameling van ongeveer 20.000 cellen net boven het 
optisch chisma. De SCN staat als enige pacemaker onder 
directe invloed van licht via de retinohypothamalische 
zenuwbaan en kan als enige de ritmes synchroniseren 
met de zonnestand. Speciale lichtgevoelige cellen in de 
retina (naast de bekende kegeltjes en staafjes) stellen 
de activiteit van het SCN in op het dag/nachtritme maar 
licht is niet noodzakelijk om de klok nauwkeurig te laten 
tikken. Zelfs wanneer de hersencellen in een petrischaal-
tje apart worden gelegd, zullen ze blijven oscilleren, zelfs 

gedurende meedere maanden, zonder enige precisie te 
verliezen! 
Uit onderzoek naar fruitvliegjes is het klokwerk achter 
het nauwkeurige ritme van onze cellen voor een deel ont-
rafeld. Het blijkt, vrij verrassend, een genetisch klokwerk 
te zijn waarbij de cyclische periodes bepaald worden 
door uiterst nauwkeurige (positieve en negatieve) feed-
backloops van genexpressie. Stel je iets voor als: gen A 
produceert eiwit B, maar eiwit B zet gen A weer uit. Bij 
weinig eiwit B produceert C veel eiwit D, dat op zijn beurt 
gen A weer aanzet. Etcetera. Ditzelfde klokwerk van ‘gen 
aan, gen uit, gen aan, gen uit’ is aanwezig door ons hele 
lichaam, waar de cellen oscilleren in hun eigen speci-
fieke ritme. 
Zoals al gezegd zijn de cellen van de SCN echter de enige 
die onder invloed staan van buitenaf – dat wil zeggen 
onder invloed van licht. Als dit faalt lopen de organen 
verhoogde risico’s. Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat 
de sterftekans door plotseling hartfalen 30% groter is in 
de ochtend en dat dat voor 7% veroorzaakt wordt door 
het circadiaanse ritme. Als het circadiaans ritme van het 
hart niet meer werkt, blijft de expressie van bepaalde 
metabole genen op een te laag niveau en is het niet 
voorbereid op plotselinge veranderingen in fysieke acti-
viteit. Jij staat op, maar je hart blijft slapen.
Andersom zijn veranderingen in het dag/nachtritme in 
het gedrag soms een indicatie van aandoeningen van 
psychiatrische aard. Effecten op het circadiaanse ritme 
zijn bijvoorbeeld duidelijk aanwezig in de bipolaire stem-
mingstoornis. De waakcyclus, lichaamstemperatuur en 
veel andere maten verschuiven naargelang de toestand 
van de patiënt – deze is vertraagd tijdens depressie, 
maar vooruitlopend tijdens de manie. De omschakeling 
uit een depressie naar een manie wordt dan ook vaak 
vergezeld door een spontane nacht zonder slaap. Het 
omgekeerde is echter ook waar: slaapdeprivatie-therapie 
(tegenwoordig waaktherapie) kan een hele snelle (maar 
tijdelijke) antidepressieve werking hebben en het ver-
schuiven van het waak-slaapritme kan zelfs voor blij-
vende effecten zorgen. De winterdip en depressie wordt 
dan ook verondersteld veroorzaakt te worden door een 
abnormale circadiaanse reactie op verminderd daglicht 
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in de herfst. De vraag is of we dan ook simpelweg gehol-
pen kunnen worden met extra licht tijdens deze korte 
donkere dagen.
Drie recente meta-studies bekeken de resultaten van alle 
gerapporteerde experimentele studies naar de effectivi-
teit van lichttherapie voor depressie. Ze gebruiken alle 
drie strenge criteria om de studies te includeren zoals 
bijvoorbeeld de aanwezigheid van een adequate contro-
legroep. Ondanks de methodolische problemen omtrent 
onderzoek naar lichttherapie – met name het feit dat het 
héél moeilijk is patiënten ‘blind’ te maken voor het feit 
dat ze in de placebo- or actieve conditie zitten – zijn de 
resultaten niettemin veelbelovend. Kort samengevat lijkt 
lichttherapie voor mensen met winterdepressie goed te 
werken, en in enkele gevallen zelfs beter dan behande-
ling met antidepressiva (Fluoxetine). Licht tijdens de 
ochtend bleek, zoals te verwachten valt, beter te werken 
dan licht in de avond. Individuele ritmes verschillen 
echter sterk en er zijn dan manieren om deze in kaart 
te brengen en daar op de meest efficiënte manier op in 
te spelen. Behandeling met antidepressiva bleek ook 
effectiever wanneer het gecombineerd werd met lichtthe-
rapie. De effectiviteit van lichttherapie alleen, dus zonder 
gebruik van medicijnen, bij niet-seizoensgebonden de-
pressie werd minder overtuigend beoordeeld. Dit jaar pu-
bliceerde een Nederlands team echter een grootschalige 
en goed gecontroleerde (de enige dubbelblinde) studie 
naar lichttherapie bij depressieve ouderen. Lichttherapie 
leidde daar tot positieve effecten in stemming en hor-
moonspiegels, ook na enkele weken nadat de therapie 
stopgezet was. 
Anna Wirz-Justice, een expert op het gebied van licht-
therapie, zei recentelijk het volgende in een overzichts-
artikel in het Journal of Affective Disorders (2009): 
“Psychiaters and farmacologen zoeken beiden naar 
nieuwe antidepressiva die in staat zijn snel te werken en 
met minder bijwerkingen. Waarom gebruiken we niet de 
methoden die we al hebben? Waarom is slaapdeprivatie 
en lichttherapie niet routine bij patiënten binnen en bui-
ten de afdeling? Dit zijn voorbeelden van biologisch psy-
chiatrisch onderzoek dat leidt tot nieuwe behandelingen. 
De toepassing hangt af van enkele simpele technieken 

die te leren zijn naast de medicijnenbehandeling. (...) 
Chronotherapie werkt. Een enkele week van behande-
ling, die eventueel gecombineerd kan worden met medi-
cijnen indien gewenst, kan depressieve patiënten uit het 
ziekenhuis krijgen onder remissie, met een lagere kans 
op terugval” (vertaald uit Engels). Om uit te leggen hoe 
chronotherapie gebruikt kan worden, en in het bijzonder 
voor de patient in een depressieve periode, heeft ze 
samen met collega’s een handleiding voor chronothera-
pie geschreven. Ook hebben ze het professionele forum 
www.chronotherapeutics.org opgericht met als doel het 
gebruik van chronotherapie in de psychiatrie te promo-
ten.
Kortom, het moet gezegd worden: licht verlicht. Morgen 
is het in ieder geval eindelijk 5 december en hoewel ik 
mijn schoen niet gezet heb, zet ik zet mijn wekker voor 
heel vroeg in de ochtend. Een vrolijke Sinterklaas? Aan 
mijn stemming zal het waarschijnlijk niet liggen. n
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en betaalt € 22,- per jaar. hiervoor ontvangt u 4x per jaar het tvp. 

u profiteert niet van de extra’s.

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

en vriend van het parapsychologisch instituut (pi)

en betaalt minimaal € 27,- per jaar.

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

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

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

 • u krijgt korting op cursussen van het pi

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

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

wat steunt u?

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

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

zorg dragen voor:

 • wetenschappelijk onderzoek

 • universitair onderwijs

 • cursussen

 • hulpverlening

 • bibliotheek

 • tijdschrift voor parapsychologie
 • website

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

treedt dan toe tot de ‘steungroep parapsychologie’. 

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

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

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

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



het tijdschrift voor parapsychologie en bewustzijns-

onderzoek, opgericht in 1928, is een uitgave van de 

stichting tvp in opdracht van de studievereniging 

voor psychical re search [spr] en het parapsycholo-

gisch instituut [pi].

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

rapsychologie wil vertegenwoordigen in de academi-

sche we reld.

n door middel van onze bijzondere leerstoel para-

psychologie  aan de universiteit voor humanistiek 

stellen wij studenten in staat om in colleges, 

werkgroepen en stages kennis te maken met on-

derzoeksmethoden en technieken op het gebied 

van de parapsychologie, de uitkomsten van dit on-

derzoek en de problemen die onopgelost bleven.

n door het uitvoeren van wetenschappelijk onder-

zoek willen wij bijdragen aan het verder ontwik-

kelen van het vakgebied van de parapsychologie.

de studievereniging voor psychical research is een 

instelling waar u lid van kunt worden.

het pi is een instelling die zich richt op parapsycho-

logisch onderzoek, educatie en hulpverlening.

n door middel van wetenschappelijk onderzoek wil-

len wij meewerken aan het verdiepen van de kennis 

van paranormale verschijnselen.

n door middel van onze cursussen, bibliotheek, 

documentatiemateriaal en wetenschappelijke pu-

blicaties willen wij geïnteresseerde leken en de 

wetenschappelijke we reld in contact brengen met 

beschouwingen over paranormale verschijnselen 

en de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek.

n als instelling voor hulpverlening willen wij men-

sen helpen die vragen hebben over hun paranor-

male ervaringen of moeite hebben deze ervaringen 

te verwerken.

het parapsychologisch instituut is ook een instelling 

waarbij u zich kunt aansluiten als donateur.




