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Stiekem televisie kijken
Het was 22 november 1997, ik was dertien. Ik sliep destijds 
op zolder en had daar een bijna antieke zwart-wittelevisie 
staan. Zo eentje waar je een paar keer op moest slaan voor 
een beetje fatsoenlijk beeld. Daar lag ik altijd stiekem naar 
te kijken als ik naar mijn zin weer eens veel te vroeg naar 
bed was gestuurd. Het gebeurde wel dat ik dan betrapt 
werd wanneer één van mijn ouders nog even naar buiten 
moest en dan flitsen achter mijn gordijnen vandaan zag 
komen. Vaak trokken ze dan beneden de kabel eruit, maar 
zo af en toe kwam er ook iemand naar boven om me te 
sommeren om te gaan slapen. Hoewel dit redelijk frequent 
voorkwam in die periode, waren het niet echt opmerkelijke 
incidenten, en ik weet vrij zeker dat ik er inmiddels zeven-
tien jaar later ook nooit meer aan terug zou denken als 
onderstaande gebeurtenis niet had plaatsgevonden.
Het was een mooie herfstavond, het tijdstip kan ik mij niet 
meer precies herinneren maar ik weet dat het buiten nog 
licht was. Mijn moeder zat beneden en mijn vader was 
aan het werk op Schiphol, een kilometer of dertig bij ons 
huis vandaan. Ik lag op mijn slaapkamer de film The Hunt 
for Red October te kijken toen ik me plotseling realiseerde 
dat er ‘iets’ met mijn vader aan de hand was. Het was niet 
eens een voorgevoel, ik wíst het. Terwijl ik me af lag te vra-
gen wat dat dan wel niet kon zijn, hoorde ik mijn moeder 
de trap op komen. Ze had gezien dat ik televisie lag te kij-
ken en kwam me een standje geven. Normaliter probeerde 
ik in die situatie altijd de dans te ontspringen door snel de 
tv uit te zetten en zo onschuldig mogelijk te kijken, maar 
dat is die avond niet eens in me opgekomen. Op de vraag 
wat er met mijn vader aan de hand was reageerde ze ietwat 
geërgerd: er was niks aan de hand en ik moest de tv uitzet-
ten en gaan slapen. Toen ze weer naar beneden liep, ging 
de telefoon en ik wist dat het mijn pa was.
Mijn vader werkte destijds op de luchtpost voor de KLM en 
was met zijn voet bekneld geraakt tussen twee aanhangers 

van een postwagen die vervolgens wegreed. Daarbij heeft 
hij onder meer zijn middenvoetsbeentje verbrijzeld, iets 
waar hij jarenlang last van heeft gehad. Na zijn telefoontje 
is mijn moeder ietwat ontzet weer naar boven gekomen om 
te vragen hoe ik van het ongeluk wist, een mobiele tele-
foon had ik indertijd nog niet. Het antwoord moest ik haar 
schuldig blijven. Ze kan het zich nog steeds herinneren, zij 
het in iets minder detail dan ikzelf. 
Een voorgevoel heb ik wel vaker, en ik denk dat dit voor 
vrijwel iedereen geldt, maar wat deze gebeurtenis voor mij 
zo memorabel maakt is dat het echt in mij opkwam als 
vaststaand feit. Ik was zo zeker van mijn zaak, dat ik het 
ook als dusdanig kenbaar heb gemaakt aan mijn moeder 
die zich daar logischerwijs ietwat ongemakkelijk bij heeft 
gevoeld – zeker toen het bleek te kloppen. Voor mij was 
het echter helemaal niet eng of raar, het had gevoelsmatig 
ook niks zweverigs of magisch. Het was wel een bijzondere 
ervaring, die me waarschijnlijk ook altijd wel bij zal blijven. 
Gelukkig geldt dat op een andere manier niet voor mijn 
vader: die is uiteindelijk weer helemaal hersteld.
Gegevens bij redactie bekend

Ballonnenpost
In juni 2001 heeft de toen tienjarige Laura Buxton een bal-
lon opgelaten in de lucht vanuit haar woonplaats Stoke-
on-Trent in Staffordshire, Engeland. Op één zijde van de 
ballon had ze geschreven “graag antwoorden aan Laura 
Buxton”, op de andere zijde had ze haar adres genoteerd. 
Een paar weken later vond een man in Milton Lilbourne 
(225 kilometer verderop) de ballon, die vast was geraakt in 
een haag die zijn tuin van de tuin van zijn buren scheidde. 
De man zag de naam van Laura Buxton en bracht de ballon 
onmiddellijk naar zijn tienjarige buurmeisje, die ook Laura 
Buxton heet. Laura Buxton uit Milon Lilbourne schreef 
vervolgens een brief naar Laura Buxton uit Stoke-on-Trent 
om haar te laten weten dat ze de ballon had gevonden. 

Spontane paranormale en andere buiten gewone 

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 verdie-

pen… Wilt u uw ervaring met anderen delen, dan vragen we u die op te 

schrijven en te sturen naar: buitengewoon@tvpbo.dutchspr.org  Een se-

lectie hieruit plaatsen we, na overleg met de schrijvers, in deze rubriek.



Ze vonden beiden dat dit toeval zo treffend was, dat ze 
besloten elkaar te ontmoeten. En toen bleken er nog veel 
meer overeenkomsten.
Op de dag van de ontmoeting bleek dat de twee meisjes 
dezelfde kleding droegen: een spijkerbroek met een roze 
trui. Verder waren de meisjes even lang, wat opvallend 
was, omdat ze beiden lang waren voor hun leeftijd. Ze 
hadden allebei bruin haar en droegen hetzelfde kap-
sel. En ze hadden allebei een driejarige zwarte labrador 
retriever en een grijs konijn als huisdier. Ook hadden ze 
allebei een cavia, die dezelfde oranje tekening bleken te 
hebben op hun achterflanken. Het leek bijna alsof deze 
twee Laura Buxtons één en dezelfde persoon waren.
Deze bizarre overeenkomsten hebben ertoe geleid dat 
de twee meisjes een sterke band hebben ontwikkeld, 
ze blijken acht jaar later nog steeds vriendinnen te zijn. 
Beide zijn ervan overtuigd dat de overeenkomsten te 
markant zijn om op toeval te kunnen berusten.

Huis voelt niet pluis
Ik wil u mijn ervaring delen ten tijde van de verhuizing 
van mijn broer in Utrecht (ca. 1988). Eind jaren ’80 be-
sloot mijn broer te gaan samenwonen met zijn vriendin 
bij de Biltstraat in Utrecht. In diezelfde tijd droomde 
ik dat ik bij hen thuis langskwam: een oud huis, met 
de toegang tot hun appartement links in de hal, even 
een trap op. Echter lieten ze in de droom hun spullen 
(schilderijtjes) in dozen staan. De schilderijen werden 
niet opgehangen. Ik heb hier toen weinig betekenis aan 
gehecht. Een poosje later heb ik ze werkelijk op hun 
nieuwe adres bezocht. Tot mijn verrassing herkende ik bij 
het aanbellen de voordeur: het houtwerk, de raampjes 
en het glas uit de droom. Toen mijn broer opendeed, zei 
ik daarom meteen: je woont links, even een trappetje op. 
Dat links klopte, maar hij woonde juist in een laaggele-
gen appartement, trappetje af. Ik heb toen ook gekeken, 
of ze hun schilderijtjes nog hadden staan in plaats van te 
hebben opgehangen. Echter, alles was netjes ingericht. 
Maar helaas (maar leuk om nu te melden…) bleek binnen 
enkele maanden, dat ze noodgedwongen weer moesten 
vertrekken: het huis was nog maar een paar maanden 
beschikbaar voor verhuur (daarna verkoop). De huisbaas 
had ze misleid om nog voor een paar maanden huur te 
vangen. Die schilderijtjes konden dus toch weer snel de 
verhuisdoos in.
Gegevens bekend bij redactie

Zo’n voorspelling bestond uit een aantal indrukken, 
meestal in woorden en heel vaak ook een tekening. Er 
zou ongeveer een keer per week zo’n poging worden 
ondernomen. Waarom, zo kunt u zich afvragen, heeft het 
dan toch nog meer dan een jaar geduurd?
Teneinde dat te begrijpen, moeten we iets meer details 
over het experiment vertellen. Om te beginnen was er 
een grote verzameling platen. Hieruit werden er eerst bij 
elke poging toevallig twee getrokken. Die noemen we A 
en B. Een van de twee zou de paragnost te zien krijgen 
alleen was nog niet bekend welke. Zelfs op het moment 
dat de paragnost zijn voorspelling deed, was nog steeds 
niet beslist welke plaat van die twee er naar hem/haar 
zou worden gestuurd. Die plaat, A of B, werd pas geko-
zen nadat een jurylid had bepaald welke van de twee 
platen het beste paste bij de voorspelling. Zeg dat het de 
plaat B was. Nu was van tevoren afgesproken dat de pa-
ragnost altijd de plaat B te zien zou krijgen als er bij een 
roulettespel de kleur zwart zou uitkomen. En de plaat A 
als er rood zou uitkomen. 
Als de voorspelling het meest leek op B, zoals in dit 
geval, spoedde zich een ‘gokker’ naar het (online) casino 
en speelde met de inzet op ‘zwart’. Immers, als dat eruit 
zou komen kreeg de paragnost de plaat B te zien en die 
leek het meest op zijn/haar voorspelling. Het klinkt inge-
wikkeld maar omdat de hele procedure geautomatiseerd 
was, viel dat ontzettend mee.
Nog steeds is niet duidelijk waarom een experiment dat 
je dus in 20 weken zou kunnen afronden, toch meer 
dan een jaar duurde. Dat komt nu. Het jurylid had na-
melijk nog een optie namelijk ‘de voorspelling lijkt het 

Het Casino-experiment, dat gevolgd werd 
door onder andere de wetenschapsredac-
tie van de Volkskrant, is na 1 jaar afgerond. 
Van tevoren was bepaald dat een paragnost 
twintig keer een plaat, die hij/zij na ongeveer 
twee dagen te zien zou krijgen, zou voorspel-
len, en dat de juistheid van die voorspelling 
zou worden gekoppeld aan een inzet bij het 
roulettespel…

Casino-experiment: 
het eindresultaat

COLUMN Dick Bierman
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meest op plaat A (of B) maar het verschil is veel te klein 
om je geld op in te zetten’. Dat heette dan een ‘pass’. 
Ongeveer 1 op de 2 pogingen liep uit op een ‘pass’. Dan 
werd de procedure wel afgemaakt maar er was dus dan 
geen geld ingezet en die poging was ongeldig. 
Dat verklaart ongeveer een verdubbeling van de lengte 
van die 20 weken. Maar er was meer. De eerste, ove-
rigens redelijk beroemde, paragnost die aan het ex-
periment meedeed, werd ziek en het duurde een paar 
maanden totdat we verder konden met een beginnende 
paragnost. Overigens noemen deze mensen zich veelal 
‘remote viewer’ en niet ‘psychic’.
En dan de uitkomsten. Ik had voorspeld dat het resultaat 
niets paranormaals zou opleveren. De reden hiervoor is 
gelegen in een theoretische overweging dat, mocht er 
wel wat uitkomen, die paragnosten in staat zouden zijn 
een zogenaamde ‘time-loop-paradox’ te creëren. Een 
time-loop-paradox is welbekend voor mensen die in de 
science fiction zitten. Met name als die gaat over ‘terug-
in-de-tijd-reizen’. Daar is de bekende grootvader-paradox 
namelijk een voorbeeld van: iemand reist terug in de 
tijd en doodt zijn eigen grootvader voordat die kinderen 
kreeg, en daarmee heeft de tijdsreiziger paradoxaal ge-
noeg zijn eigen bestaan onmogelijk gemaakt. In discus-
sies over de relativiteitstheorie, die in principe tijdreizen 
toelaat, is dit een veel voorkomend thema. 
En er kwam ook niets uit het experiment. Hoewel het er 
lange tijd wel op leek. De resultaten van de laatste paar 
pogingen waren negatief zodat inderdaad mijn voorspel-
ling dat er niets uit zou komen werd bevestigd. En ook 
financieel was er ten naaste bij een neutrale uitkomst. 

Er zijn naast de theoretische reden die ik hierboven 
noemde natuurlijk tal van andere argumenten die deze 
uitslag kunnen ‘verklaren’. Om te beginnen zou er wel 
eens helemaal geen ‘psi’ kunnen bestaan, of zou psi in 
dit soort condities niet te meten zijn. Of je kunt denken 
aan de problemen rond de ziekte van de eerste para-
gnost waardoor we eigenlijk genoodzaakt werden door te 
gaan met een ‘beginner’ op dit gebied. Of je kunt wijzen 
op de negatieve ‘eindsprint’ waarbij de ‘gokker’ (die er 
eigenlijk niets toe zou moeten doen maar wie weet) ver-
vangen was.
Maar een wetenschappelijk principe is hier wellicht heel 
expliciet te formuleren. Namelijk: je kunt geen onder-
steuning vinden voor een theorie, je kunt haar slechts 
verwerpen. Als er wel iets uit dit experiment was geko-
men, hadden we die theorie over de onmogelijkheid van 
een ‘time-loop-paradox’ kunnen verwerpen. Voor de hui-
dige uitkomst, die niet van toeval is te onderscheiden, 
kunnen we allerlei ‘verklaringen’ genereren maar die 
‘time-loop-paradox kan niet’ -theorie is hiermee nog niet 
bevestigd. Tja, wetenschap is een akelig traag en soms 
zeer saai proces.

In een volgend nummer van het TvP wat meer over de 
resultaten, want er zijn wel degelijk enige interessante 
anekdotes over te vertellen. Zoals over die ene gok waar-
bij de verslaggever van de Volkskrant aanwezig was en 
er per abuis veel te veel werd ingezet. Die was winnend. 
Een kwestie van geluk? n
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Als klinisch 
psycholoog met 

een interesse in de 
parapsychologie heb ik met 

honderden mensen gepraat die 
een bijzondere, vreemde ervaring heb-

ben gehad en hiervoor advies zochten bij mijzelf 
of een collega. Sinds 1975 geef ik dergelijk advies. Dit 
gebeurde vaak op verzoek van collega’s: aanvankelijk 
op verzoek van Dr. John Beloff, na de oprichting van het 
Koestler Parapsychologie Department (KPU) op verzoek 
van Prof. Bob Morris, en tegenwoordig op verzoek van 
mijn collega Dr. Caroline Watt (hoofd van het KPU). Via 
het internet ontvang ik twee tot drie e-mails per maand 
vanuit de hele wereld van mensen die een hulpvraag uit-
ten met betrekking tot dergelijke bijzondere ervaringen.
Via de telefoon, per e-mail of middels een persoonlijk 
gesprek met deze mensen probeer ik op verschillende 
manieren hun leed of ongemak te verminderen. Voor 
de overgrote meerderheid van deze ervaringen voldoet 
een normale verklaring. Bijvoorbeeld waar het gaat om 
hypnagogie, een bewustzijnstoestand tussen waken en 
slapen. Samen met Caroline Watt heb ik dit onderwerp 
‘wat eruit ziet als psi, maar het niet is’ beschreven in 
een hoofdstuk over psi-gerelateerde ervaringen (Watt & 
Tierney, 2014). Sporadisch duikt een verbijsterende case 
op waarvoor een normale verklaring echter niet opgaat. 
In het bijzonder is dit het geval voor de zogenaamde 
‘spontane terugkerende psychokinese’ (‘Recurrent 

Auteur: Ian Tierney
Vertaling en bewerking:

Fred Melssen

Volledige titel: 

Von Lucadou’s Model 

van Pragmatische Informatie 

(MPI) getest met behulp van 

spontane bijzondere ervaringen. 

Dit artikel is gebaseerd op de le-

zing die Ian Tierney hield voor de

 ‘Dag van de Parapsychologie’ 

op 24 mei 2014: ‘Can we shorten 

Poltergeist cases by not documen-

ting them?’ Ian Tierney is

als Honorary Research Fellow 

verbonden aan de Koestler 

Parapsychology Unit, 

Universiteit van Edinburgh.

Een Poltergeist-onderzoek
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Spontaneous Psycho Kinesis’: RSPK). Deze 
ervaringen kunnen vervelend en verontrustend 

zijn en het is vaak lastig om concrete raad te geven. 
Verschijnselen van dit type omvatten: Poltergeist, bij-
zondere storingen aan elektrische of mechanische syste-
men, voetstappen of andere geluiden zonder duidelijke 
oorzaak, en onverklaarbare –zich herhalende– verplaat-
singen van fysieke voorwerpen.
Sinds het midden van de jaren ’80 heeft Walter von 
Lucadou (parapsycholoog, opgeleid als fysicus en kli-
nisch psycholoog) een theoretisch model ontwikkeld 
dat de ontreddering en het ongemak kan verminderen 
waarmee dergelijke gebeurtenissen gepaard gaan 
(Lucadou & Zahradnik, 2004). Dit model, het ‘model 
van pragmatische informatie’ (MPI), is afgeleid van een 
systeemtheoretische benadering die psi-gerelateerde 
ervaringen in het algemeen en RSPK-ervaringen in het 
bijzonder beschouwt als macroscopische niet-lokale 
variabelen. Dit model is ingebed in een kwantumtheore-
tische context en is begripsmatig zeer complex, maar het 
biedt een praktische toepassing omdat het een zeer con-
crete voorspelling kan doen: de correlaties die optreden 
kunnen niet worden gebruikt om zinvolle, pragmatische, 
informatie te versturen. Elke poging om informatie in het 
systeem zelf te stoppen (door middel van observatie, 
opname of beoordeling) zal de omvang en beschrijving 
van de gebeurtenis zelf beïnvloeden, of deze laatste 
zelfs helemaal laten stoppen. Het model biedt, als het 
tenminste correct is, een bruikbaar stuk gereedschap om 
met dergelijke bijzondere ervaringen om te gaan.
Het is complex om RSPK-gebeurtenissen te produceren 
in een experimentele setting. Tijdens een bijeenkomst in 
Parijs (2007) suggereerde Dick Bierman dat in plaats van 
een experimentele setting, spontante gevallen kunnen 
worden gebruikt. Samen met mijn collega Caroline Watt 
werkte ik dit idee verder uit, en kwam met een experi-

menteel ontwerp 
om de bruikbaarheid 
van het ‘model van pragmati-
sche informatie’ te onderzoeken.

Experimenteel ontwerp
We zochten de samenwerking met meer dan 60 perso-
nen en instituten. Deze personen en instituten hebben al 
geruime tijd ervaring met het geven van hulp en advies 
aan mensen die een RSPK-achtige ervaring hebben, 
en deze ook aan hen melden. Ons idee was dat deze 
mensen worden doorverwezen naar een nieuwe web-
site: ‘Europsi’. Aanvankelijk zochten we participanten 
in Europa, en in het tweede jaar ook uit de Verenigde 
Staten, Canada, Australië en India. De website, die elf 
talen ondersteunt, werd ontworpen en gebouwd door 
Fred Melssen. Ondersteunende faciliteiten werden gele-
verd door de SPR en het Parapsychologisch Instituut in 
Utrecht.
Het onderzoek zou twee jaar duren en onze verwachting 
was dat een groot aantal respondenten (in ieder geval 
meer dan honderd) zouden worden doorverwezen naar 
onze website. Deze verwachting is gebaseerd op eerder 
onderzoek over verwijzingen naar academische institu-
ten die iets doen met hulpverlening in het Engeland en 
Duitsland van de jaren ’90 tot 2003 (zie bijvoorbeeld: 
Coelho, Tierney & Lamont, 2008). We verwachtten ons 
aantal respondenten te halen, gezien het aantal contac-
ten dat we inmiddels hadden, verspreid over 35 institu-
ten. Dit aantal was noodzakelijk, omdat een aanzienlijk 
deel van de daadwerkelijke deelnemers zal worden uit-
gefilterd: deelnemers met psychotische kenmerken (niet 
omdat we denken dat psi en psychose elkaar uitsluiten, 
maar omdat een deel van deze deelnemers problemen 
heeft met de wijze van gevraagde rapportage), deel-
nemers met weinig of geen ervaringen met bijzondere 
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ervaringen, en jongere deelnemers (jonger dan 16 jaar) 
wegens ethische kwesties.
De deelnemer wordt naar de website geleid waar al-
lereerst, door middel van een vragenlijst, een screening 
plaatsvindt van de persoonlijke omstandigheden en het 
type ervaring. Als bepaalde criteria worden gehaald gaat 
de respondent door. Gedurende een periode van twee 
tot drie weken zal hij drie keer een vragenlijst ontvangen.
De laatste vragenlijst vergelijkt de ervaringen die optra-
den in de periode van twee weken vóór het experiment, 
met de ervaringen op het eind van het experiment: is de 
frequentie en beschrijving daadwerkelijk veranderd; is 
hun begrip van die ervaring toegenomen? Deze gegevens 
vormen de afhankelijke variabelen van het experiment, 
dat geheel online is opgezet, waarbij de integriteit van 
de data is gewaarborgd.
Het experimenteel ontwerp was bijzonder van opzet. 
De helft van de deelnemers werd (zonder dat te weten) 
automatisch volgens een random procedure toegekend 
aan groep B. Alle ingestuurde gegevens van deze groep, 
met uitzondering van de laatste vragenlijst, werden doel-
bewust gewist op het moment van insturen, en werden 
dus niet opgeslagen of verwerkt. De andere helft van de 
deelnemers werd toegekend aan groep A. De antwoor-
den van deze deelnemers werd gestuurd aan de experi-
mentleider (de auteur van dit artikel) en verwerkt volgens 
formele criteria, ontwikkeld door collega’s van Lucadou: 
de ‘Global Observables Scale’ (Zahradnik, 2007). Op 
deze manier werd de data van de deelnemers van groep 
A beoordeeld, en geobserveerd.
De prognose van het experiment was als volgt. De fre-
quentie van de bijzondere ervaringen binnen groep A zal 

– gedurende de periode van twee tot drie weken dat het 
experiment loopt – beduidend lager zijn dan die binnen 
groep B. De deelnemers uit groep A zullen meer beschrij-
vende wijzigingen ten aanzien van hun ervaringen mel-
den, evenals meer inzicht en begrip hiervan.

Resultaten
De belangrijkste tegenvaller is dat we niet genoeg door-
verwijzingen, en daarmee voldoende deelnemers kregen. 
Gedurende de twee jaar waren dat er slechts 43. Zoals 
verwacht, haalden iets meer dan 50% (26) hiervan de 
screening test niet. 17 cases bleven over. Drie hiervan 
voltooiden drie van de vier vragenlijsten, waardoor er 14 
cases overbleven die verdeeld werden over groep A (6) 
en groep B (8). Het is niet verrassend dat deze aantal-
len te klein zijn voor een bruikbare statistische analyse. 
Geen enkele vergelijking liet een significant resultaat 
zien (voor een volledig rapport, zie Watt & Tierney, 2013). 
Het is een teleurstellend resultaat, zeker gezien de totale 
inspanningen!
Waarom waren er zo weinig verwijzingen?
Na afronding van het experiment vroegen we aan meer 
dan 60 collega’s wat hun idee was over dit lage aantal. 
Twee mogelijkheden werden genoemd:
1 —Een belangrijk aantal verwijzingen bleef achterwege 
omdat er niet redelijkerwijze van de deelnemers ver-
wacht kan worden dat ze twee tot drie weken moesten 
wachten (de duur van het experiment) alvorens ze het 
persoonlijke contact krijgen dat gezocht werd.
2 —De enorme groei, sinds 2003, van het aantal inter-
netsites dat pretendeert informatie en advies te geven 
over psi-gebeurtenissen – veel daarvan met een niet 
eerlijke doelstelling (commercie, vermaak, marketing 
enzovoorts) – heeft geleid tot een afname van serieuze 
doorverwijzingen naar onze website.

Latere studies rondom MPI
De gedachte achter het Europsi-experiment betrof het 
testen van een model en een beoordeling of dit model 
een praktische, klinische, betekenis kan hebben voor de 
hulpverlening bij psi-ervaringen. Omdat het problema-
tisch is betrouwbare PK-effecten te produceren in een ex-
perimentele situatie, werd gekeken naar spontane geval-
len. Deze zijn in het kader van het onderzoek ook meer 
relevant en zijn eenvoudiger te verkrijgen. In de praktijk 
bleek dit echter niet het geval te zijn. 
Inmiddels is er een nieuwe en veelbelovende benadering 

Praktisch gezien is het voor hulpver-
leners van mensen met verontrus-
tende psi-ervaringen waarschijnlijk 

zinvol om de cliënt de ervaring op te 
laten schrijven en te laten evalueren. 
De ervaringen zullen hierdoor sneller 

afnemen, in sterkte en in aantal…
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ontwikkeld door Von Lucadou. Hierbij wordt een com-
puter gebruikt die een bepaald patroon laat bewegen 
(naar links of naar rechts op het beeldscherm) waarbij 
een random-getallengenerator (een ‘elektronische dob-
belsteen’) wordt gebruikt om deze richting te bepalen. 
Deelnemers aan dit experiment wordt gevraagd om met 
de pijltjestoetsen op het toetsenbord de richting te beïn-
vloeden, door middel van hun intentie. Ze weten niet dat 
de pijltjestoetsen niet werken. Gelijktijdig worden er con-
trole-sessies gehouden zonder menselijke deelnemers 
en proefleiders. Het gehele experiment omvat een groot 
aantal deelnemers waarbij eveneens een groot aantal 
variabelen met betrekking tot de experimentele omge-
ving wordt bijgehouden. De resultaten van vier studies 
tonen aan dat, binnen een correlatie-matrix van deze 
omgevingsvariabelen, er significant meer correlaties 
voorkomen in de proeven met menselijke deelnemers, 
dan in die van de controle-proeven (gebaseerd op kans-
verwachting). De correlaties zelf, hoe significant ook, 
veranderen echter onvoorspelbaar. Dit impliceert dat er 
geen voorspelling of hypothese mogelijk is ten aanzien 
van het causaal verband tussen de variabelen. De signi-
ficante correlaties zijn onvoorspelbaar, wisselend, maar 
wel betrouwbaar. Dit resultaat past exact in de lijn van 
het MPI-model, zoals geformuleerd door Von Lucadou, 
Romer en Walach (2007).

Wat betekent dit allemaal?
Praktisch gezien is het voor hulpverleners van mensen 
met verontrustende psi-ervaringen waarschijnlijk zinvol 
om de cliënt de ervaring op te laten schrijven en te laten 
evalueren. De ervaringen zullen hierdoor sneller afne-
men, in sterkte en in aantal. Een bredere implicatie is 
dat we mogelijk op een andere, nieuwe manier bepaalde 
(psi-)gebeurtenissen moeten beschrijven. Naast causale 
verbanden moeten we kijken naar –steeds wijzigende– 
patronen van statistisch significante toespelingen, 
synchroniciteit of ‘toevalligheden’ en covarianties die 
inherent zijn aan dergelijke gebeurtenissen.
Dichters claimen dat hun poëtische beschrijvingen van 
gebeurtenissen even ‘geldig’ zijn als de deductieve of 
inductieve logica binnen de wetenschap; beiden ver-
trouwen op het principe van ‘oorzaak en gevolg’. Even 
geldig is de nieuwe manier waarop wij de wereld kunnen 
beschrijven in het licht van deze nieuwe bevindingen: 
het bestaan van belangrijke significante correlaties tus-
sen variabelen die een speciale gebeurtenis kenmerken. 

Zoals gezegd: deze patronen van correlaties zelf zijn 
niet voorspelbaar. Dick Bierman (2008) wees er al op: 
“Paranormale fenomenen zijn natuurlijk van aard en 
moeten als deel van de fysica gezien worden.”
Het is een nieuwe manier van kijken naar de werkelijk-
heid. Een manier waar al twintig jaar aan wordt gewerkt. 
Een manier van kijken die ondersteund wordt door fysici 
(zoals Roger Penrose en Brian Josephson) en psycholo-
gen (te beginnen met Carl Jung) waarbij bewustzijn een 
actieve ‘vormende’ rol krijgt bij de beschrijving van de 
realiteit. Deze manier verdient meer aandacht, onder-
zoek en replicaties van de experimentele resultaten die 
misschien al iets van deze nieuwe manier hebben laten 
doorschemeren. n
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Tijdens de jaarlijkse door de SPR georganiseer-

de ‘Dag van de Parapsychologie’ (2014) werd 

door Dick Bierman het traditionele experiment-

met-de-zaal uitgevoerd. Dit keer ging het om 

een experiment waarbij aan de bezoekers in 

de zaal een aantal foto’s van onbekende perso-

nen werd voorgelegd. De zaal moest vervolgens 

raden of die personen wel of niet overleden zijn…

Dick Bierman

De ‘Dag van de Parapsychologie’ is een serieuze aan-
gelegenheid. Het gaat om wetenschap en daar moet je 
vooral niet bij lachen. Ook de recente dag leek met le-
zingen over ‘het effect van documentatie op Poltergeist-
gevallen’, ‘paranormale componenten van snel impliciet 
leren’ en ‘buitengewone ervaringen en zingevings-
vraagstukken’ geen lachebekjes te trekken. Maar om het 



publiek een beetje bij de les te houden, organiseerde 
de SPR de ‘wereldkampioenschappen helderziendheid’. 
Nou ja zo stond het niet echt aangekondigd, meer als 
een experiment met de zaal, maar dat er uiteindelijk één 
bezoeker misschien wel het Guiness Book of Records 
zou halen was wel degelijk van tevoren in de planning 
opgenomen.
Om te beginnen werd voor de zaal een aantal foto’s ge-
projecteerd. Deze waren volkomen willekeurig, ‘random’ 
in het jargon, uit een verzameling foto’s getrokken. De 
helft van deze verzameling betrof foto’s van mensen die 
ondertussen waren overleden en de andere helft leefde 
nog. Aan de zaal werd gevraagd te ‘raden’ of de foto van 
een op dit moment dood of een levend persoon was. Dat 
ging dan bij meerderheid van stemmen, in het jargon 
‘majority vote’. 
De proefleider was niet op de hoogte van de toestand 
van de gefotografeerden. En er werd geen feedback ge-
geven. 
Dus na 16 van deze pogingen was iedereen wel eens 
benieuwd hoe goed de zaal het gedaan had. In Tabel 1 
staat de score-matrix waarin u kunt zien hoe vaak men-
sen het goed en fout hadden voor de twee typen foto’s. 
In de bijbehorende Figuur 1 staan de bevindingen in gra-
fiekvorm: horizontaal staat het aantal pogingen, verticaal 
de hits. De witte punten zijn de echte hits, de zwarte 

punten geven aan wat je zou verwachten als er alleen 
toeval in het spel is.
De zaal kreeg niet al deze informatie (die wel werd op-
geslagen in een document op de computer), maar kreeg 
alleen het uiteindelijke scoringspercentage van 81.25% 
te zien. Dat is veel hoger dus dan de 50% die je zou 
verwachten als er maar wat gegokt was en er geen en-
kele informatie in die foto’s had gezeten. Je kunt op die 
81.25% een statistische analyse loslaten en dan blijkt 
dat de kans dat een dergelijk resultaat ‘toevallig’ zou 
zijn ontstaan, minder is dan 1 op 100. Een ‘significant’ 
resultaat dus, en de stemming was dan ook opperbest. 
Ondanks dat het woordje ‘dood’ regelmatig viel, werd er 
toch wel geamuseerd meegedaan.

Kampioen
En toen kwam het tweede deel. Dit deel was bedoeld 
om uit te vinden wie onder het publiek van een dikke 
60 mensen de kampioen was. Voor dit tweede deel gaf 
het computerprogramma na de keuze meteen aan of het 
goed of fout was. Alle mensen die fout gestemd hadden, 
vielen af. Dus gemiddeld viel zo’n beetje de helft af. Na 
7 pogingen waren er nog 2 personen over. De ene was 
een exacte wetenschapper en de ander iemand die meer 
in de wereld van het paranormale verbleef. De achtste 
poging was dus zeer spannend en… zoals het hoort bij 
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een ‘studievereniging’ die de wetenschap hoog in het 
vaandel heeft, won de wetenschapper.
In dit geval was de score-matrix (Tabel 2 en Figuur 2) dus 
wat bescheidener qua aantallen en ook wat minder over-
tuigend qua effect. Een scoringspercentage van 75%. Dat 
is op zich statistisch wel hoger dan 50% maar het is niet 
significant hoger. 
Voegen we echter de twee delen samen, dan hebben we 
in totaal 19 goed bij 24 pogingen en de kans daarop als 
er alleen maar toevalig het spel zou zijn (en geen helder-
ziendheid), bedraagt 1 op 300.

Conclusie
Is hiermee niet alleen een kampioen geselecteerd maar 
is er nu ook aangetoond dat ‘helderziendheid’ echt be-
staat? Nou nee, daarvoor moeten we echt eerst zeker zijn 
dat er totaal geen ‘normale’ informatie in die foto’s zat. 
Een wat pips ogend persoon zou wel eens een grotere 
kans kunnen hebben te overlijden; een jonge vrolijke 
dame meer kans nog te leven dan een oudere vrouw met 
een overgewichtprobleem. Nu waren die foto’s wel zo 
geselecteerd dat dit soort potentiële indicaties toch geen 
goede informatie opleverden, maar wie weet waren er 
wel andere indicaties.
Voordat we een wat steviger conclusie kunnen trekken, 
moeten daarom deze foto’s nog eens beoordeeld worden 
door een grote groep mensen, bijvoorbeeld studenten, 
maar dan met de vraag: Wie van de mensen op de foto’s 
heeft een ongunstiger levensverwachting? En dan na-
tuurlijk in de context van een experiment naar visuele 
gezondheids-indicaties, en niet in de context van hel-
derziendheid. We zullen u op de hoogte houden van wat 
daar uitkomt.
Maar zelfs als daar uitkomt dat mogelijke indicaties 
uit de foto’s geen enkele relevante informatie over de 
gezondheid bevatten, dan nog is het zo dat we in de 
empirische wetenschappen nooit iets volledig sluitend 
kunnen bewijzen zoals je dat doet in bijvoorbeeld de 
wiskunde. De resultaten van dit soort experimenten 
kunnen bepaalde normale ‘verklaringen’ steeds onwaar-
schijnlijker maken en het is aan ieder van ons te beslis-
sen wanneer we zeggen: nou dit is zo onwaarschijnlijk, 
dit kan gewoon niet. n

Rob Nanninga was hoofdredacteur van het blad Skepter, 
het tijdschrift van de Stichting Skepsis, waarin “allerlei 
buitengewone claims, omstreden theorieën en onor-
thodoxe methoden kritisch onder de loep worden geno-
men”. Rob schreef over de meest uiteenlopende zaken, 
maar was vooral een belangrijk penvoerder waar het ging 
om ‘het paranormale’. Hij had ook aandacht voor de we-
tenschappelijke parapsychologie.
Persoonlijk heb ik Rob slechts eenmaal in levende lijve 
ontmoet, zo’n vijfentwintig jaar geleden. Voor een select 
gezelschap had ik een discussieavond georganiseerd 
over ‘leven na de dood’. Ik had Rob uitgenodigd om een 

Op 30 mei jongstleden bereikte mij het droe-
vige nieuws dat Rob Nanninga die dag on-
verwacht is overleden. Achtenvijftig jaar, zit-
tend achter zijn computer, al schrijvende aan 
een artikel over het Leger des Heils.

In Memoriam 
Rob Nanninga

Fred Melssen

Rob Nanninga
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lezing te geven. Ik kende zijn achtergrond nog niet, maar 
had hem gevonden op onderwerp in de – nu niet meer 
bestaande – jaarlijkse uitgave van de ‘lezingencatalo-
gus’. De keuze bleek een schot in de roos. Het was een 
sprankelende avond. Inhoudelijk was hij goed op de 
hoogte, en opvallend was zijn luisterend oor en respect 
voor andere opvattingen.
Misschien was deze avond uitzonderlijk? Rob was ie-
mand die niet graag in de openbaarheid trad:
“Na 2004 hield hij het bezoeken van onze congressen 
voor gezien. Hij was toch al niet zo dol op lezingen en 
congressen en zelfs op verjaarspartijtjes voelde hij zich 
geloof ik niet erg thuis. In de tijd van het luisteren naar 
lezingen kon hij veel productiever een boek lezen, vond 
hij.” (Nienhuys 2014)
Toen ik Rob leerde kennen, had ik al belangstelling voor 
de parapsychologie. En voor mij was het een must om 
ook te luisteren naar wat ‘die sceptische hoek’ te zeg-
gen had. De Skepter staat sinds lang op mijn verplichte 
literatuurlijst.
Rob raakte in 1987 betrokken bij Stichting Skepsis. De 
laatste jaren was hij hoofdredacteur, deed de opmaak 
van het blad, en zette de website op. In 1988 publi-
ceerde hij zijn boek Parariteiten, een kritische blik op 
het paranormale. Hierin wordt duidelijk dat Rob erin 
geïnteresseerd is om alle vormen van volksverlakkerij 
aan te pakken, ook vormen die zich in naam van de pa-
rapsychologie voordoen. Een recensent in het Tijdschrift 
voor Parapsychologie (1989, Nr.1) noemt het een ‘redelijk 
boek uit de sceptische hoek’:
“In het boek wordt zeer veel aandacht besteed aan de 
vele vormen van volksverlakkerij die zich onder de naam 
parapsychologie voordoen. Dat is alleen maar toe te jui-
chen. Daartegenover wordt de wetenschappelijke aanpak 
van de parapsychologie neutraal behandeld. Hoewel de 
auteur nog niet overtuigd is van het bestaan van para-
normale verschijnselen, sluit hij de realiteit ervan niet op 
voorhand uit.”
Rob is nooit echt overtuigd geraakt. Wel was hij altijd ge-
interesseerd in ons onderzoek. Hij vond vaak dat het be-
wijsmateriaal nog mager was; hij stond echter wel open 
voor onderzoeksresultaten en discussie.
In de tijd dat hij betrokken was bij Skepsis schreef hij 
ruim 600 pagina’s aan verdiepende artikelen. Hij parti-
cipeerde in honderden discussies op de discussielijst 
van Skepsis. Hij wilde wantoestanden (bijvoorbeeld in 

de alternatieve medische zorg) en ‘volksverlakkerij’ aan 
de kaak stellen. Zo besteedde hij aandacht aan het KRO-
programma ‘Het Zesde Zintuig’ (2006-2007) en hij liet 
overduidelijk zien dat het allemaal doorgestoken kaart 
was. 
Ook de parapsychologie heeft last van het soort van 
volksverlakkerij waar Nanninga zich aan stoorde. Wij 
zien het niet als onze primaire taak om te ontmaske-
ren en daarmee naar buiten te treden. Dan zouden we 
een tweede Tijdschrift voor Parapsychologie, een eigen 
Skepter, moeten uitbrengen. Het is wel een taak die 
Nanninga op zich nam. En daar mogen we dankbaar 
voor zijn. Natuurlijk waren er ook de controverses en 
meningsverschillen over de wetenschappelijke parapsy-
chologie, soms met pijnlijke afloop of een open eind. 
Maar laat dat ons er niet van weerhouden om in gesprek 
te blijven met ‘de sceptische hoek’.
Ik geloof dan ook niet zo in dat onderscheid ‘wij versus 
de sceptici’. Alle gebieden kennen dogmatici die een res-
pectvolle dialoog bemoeilijken. Maar alle gebieden ken-
nen ook meer ‘open minded’ personen die juist uitnodi-
gen tot zo’n dialoog. Rob Nanninga was zo iemand. Geen 
kruisvaarder met een blinde missie: de parapsychologie 
ontmaskeren. Hij stond open voor de ontmoeting, hij 
bleef nieuwsgierig:
“Rob was in zekere zin de ‘sceptic’s sceptic’. Veel scep-
tici en rationalisten zijn geneigd voor eigen parochie te 
preken, maar daar moest Rob niets van hebben. Hij was 
wel streng in zijn opvattingen, schreef stadslegendenon-
derzoeker Peter Burger me, maar mild in zijn uitingen. Hij 
was typisch een man van redelijkheid en samenwerking. 
Rob zag Skepsis als een organisatie om neutrale voor-
lichting over dubieuze kennisclaims te geven. Voor seri-
euze parapsychologen kon hij wel waardering hebben, 
maar als ze op de charlatantoer gingen, werd hij boos.” 
(Nienhuys 2014) n

Bronnen
•	 Jan	Willem	Nienhuys	(2014),	In	Memoriam	Rob	Nanninga,	

 www.skepsis.nl/blog/2014/06/in-memoriam-rob-nanninga/

•	 Boekbeschrijving	Parariteiten.	Tijdschrift voor Parapsychologie, 

1989, Nr.1.

•	 Rob	Nanninga	(1988),	Parariteiten, Het Spectrum.

 Met dank aan Jan Willem Nienhuys voor de het verstrekken van de 

foto van Rob Nanninga.
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Een TvP-primeur door:

Patrizio Tressoldi & Michael Duggan
Vertaling en bewerking: Dick Bierman

In 2011 publiceerde Daryl Bem, voormalig hoog-

leraar aan de Cornell Universiteit, een artikel ge-

titeld ‘Feeling the future: experimental evidence 

for anoma lous retroactive influences on cogni-

tion and affect’ in het zeer hoog aangeschreven 

tijdschrift Journal of Personality and Social 

Psychology. Die publicatie was het academische 

equivalent van de ‘Big Bang’ voor zowel weten-

schappers als voor leken: de niet mis te verstane 

boodschap was ‘er is wetenschappelijke onder-

steuning voor het bestaan van precognitie’…

‘Voorgevoel’ over de Bem-oorlog
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Wat waren dan die bevindingen van Daryl Bem waarop 
hij deze boodschap baseerde? In een serie van negen 
experimenten waarin proefpersonen op de een of andere 
manier keuzes moesten maken, vond hij in vier verschil-
lende benaderingen dat de prestatie van de proefper-
sonen mede afhankelijk was van wat er na hun beslis-
singen gebeurde. Zo vond hij bijvoorbeeld dat proefper-
sonen in staat waren om een erotisch plaatje achter een 
(door de computer gesimuleerde) deur te detecteren. 
Niet altijd natuurlijk, maar toch 3% beter dan wat je zou 
verwachten als ze gewoon gokten. Wat er achter de deur 
was, werd echter pas door de computer besloten nadat 
ze de beslissing hadden genomen. En de computer deed 
dat op volkomen willekeurige wijze. 
In een andere taak, door Bem ‘retroactieve verbetering 
van de herinnering’ genoemd, herinnerden proefperso-
nen zich zo’n 3% meer woorden als deze woorden na 
deze herinneringstest nog eens meerdere malen werden 
aangeboden. In weer een andere studie moesten proef-
personen zo snel mogelijk een plaatje benoemen als 
‘plezierig’ of ‘onplezierig’. In de normale psychologie was 
al gebleken dat dit sneller lukt als er vlak voor het plaatje 
wordt aangeboden zeer kortdurend (en dus onzichtbaar) 
een woordje wordt aangeboden dat overeenkomt in emo-
tionele ervaring. Dus als het plaatje onplezierig is dan 
lukt het de proefpersonen sneller om dit te benoemen 
als er kort ervoor een onplezierig woordje in een flits was 
aangeboden. Men noemt zo’n kortdurende aanbieding 
van een woordje een ‘prime’. In de versie van Bem werd 
het ‘prime’ echter pas aangeboden na de keuze van de 
proefpersoon of het plaatje plezierig of onplezierig was. 
Dan zou zo’n ‘prime’ er dus eigenlijk helemaal niet meer 
toe moeten doen. Toch waren de response-tijden van de 
proefpersonen op ‘onplezierige’ plaatjes sneller als er 
later nog ‘onzichtbaar’ een onplezierig woordje volgde. 
Dat experiment was trouwens al veel eerder door Remy 
de Boer aan de Universiteit van Amsterdam uitgevoerd 
met dezelfde resultaten (De Boer & Bierman, 2002). 
Het lijkt erop dat de ‘toekomst binnendringt’ in het 
heden van de gedragsprestaties van de proefpersonen 
bij dit soort in-de-tijd-omgekeerde maar verder stan-
daard-psychologische testjes.

Impact
Om een idee te krijgen van de impact die het artikel van 
Bem had, is het wellicht interessant om te kijken hoe 
vaak het werd geciteerd in andere wetenschappelijke 
tijdschriften: 249 keer al (de stand per 27 juni 2014). En 

als we ons wat moderner afvragen ‘hoe zit het dan op 
internet?’ Google vindt ongeveer 2 miljoen pagina’s die 
op de een of andere manier refereren naar Bem’s artikel. 
Daarbij inbegrepen een speciaal aan het artikel gewijde 
pagina in Wikipedia. 
Daarnaast werd Bem geïnterviewd voor ontelbare radio- 
en tv-zenders, waaronder ‘the Colbert Report’ en de 
‘David Letterman show’. Zulk een brede en in het alge-
meen positieve media-aandacht is ongehoord voor welke 
parapsychologische bevinding dan ook. 
Deze hele episode is dan ook interessant zowel vanuit 
een wetenschappelijk als vanuit een sociologische per-
spectief. Wetenschappelijk is het opmerkelijk dat de 
meeste andere artikelen die over parapsychologische 
onderwerpen gaan en die werden gepubliceerd in geac-
cepteerde tijdschriften (zoals Psychological Bulletin, het 
Journal of Psychology, en Neuroscience Letters) nauwe-
lijks deze aandacht kregen. Om maar te zwijgen van de 
artikelen waar Bem eigenlijk zijn ideeën vandaan haalde, 
zoals het reeds aangehaalde experiment van De Boer, 
en die in minder prestigieuze media verschenen. Deze 
artikelen refereerden expliciet naar telepathie of psycho-
kinese. Misschien is het onderwerp ‘precognitie’ eigen-
lijk wel acceptabeler omdat er de laatste jaren vanuit de 
fysica meer aandacht voor is1. Zo zijn er recentelijk AAAS-
symposia (American Association for the Advancement of 
Science) vanuit de American Physical Society georgani-
seerd rond het thema ‘retrocausaliteit’. Interessant is dat 
er bij deze door natuurkundigen georganiseerde sympo-
sia ook parapsychologen werden uitgenodigd.

Theoretische ‘argumenten’
Zoals te verwachten was, werd Bem’s artikel met veel kri-
tiek ontvangen, vooral door wetenschappers. Vooraleerst 
op grond van theoretische overwegingen, maar daar-
naast ook op grond van veronderstelde fouten in de ge-
hanteerde methoden en statistiek. 
Ook de interpretatie die Bem aan zijn resultaten gaf werd 
sterk bekritiseerd. Het belangrijkste theoretische tegen-
argument was dat precognitie onmogelijk is en dat dus 
alle evidentie die dit verschijnsel zou ondersteunen wel 
moet berusten op slecht onderzoek. 
Het lijkt erop dat dit ‘argument’ is gebaseerd op de tradi-
tionele (Newtoniaanse) ideologie en op de waarneming 
dat onze dagelijkse interpretatie van causaliteit, waarbij 
oorzaak voorafgaat aan gevolg, prima werkt. Maar zoals 
al opgemerkt, wordt er door een kleine groep weten-
schappers wel degelijk gewerkt aan de mogelijke rol van 
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retrocausaliteit. Het onderwerp ‘tijdreizen’ is bijvoor-
beeld een geaccepteerd thema in beschouwingen over 
de relativiteitstheorie. 
Meer in het algemeen is de nieuwe fysica –en vooral de 
kwantumfysica met zijn basis in waarschijnlijkheden 
en de non-locale samenhang die ‘entanglement’ wordt 
genoemd–, zo vreemd en in strijd met elke menselijke 
intuïtie dat het a priori stellen dat iets ‘niet kan’ wel 
enigszins prematuur lijkt. 

Methodologie
Interessanter dan de a priori-afwijzing van de mogelijk-
heid van paranormale verschijnselen, zijn de kritische 
kanttekeningen op het gebied van de door Bem gehan-
teerde methoden en zijn statistische analyses. Deze kri-
tiek was niet alleen gericht op Bem maar allengs werd ze 
uitgebreid naar alle psychologische experimenten.
Op grond van Bem maar ook op grond van andere analy-
ses en de moeilijkheden in de psychologie om bepaalde 
bevindingen te repliceren, werd geconcludeerd dat er 
iets fundamenteels mis was met de wetenschappelijke 
methode zoals die in de psychologie (maar ook in de bi-
ologie en in de medische wetenschap) wordt toegepast. 
Zo zouden wetenschappers in deze disciplines te vaak 
achteraf rommelen met de data en de vraagstelling aan-
passen aan de uitkomsten, enzovoorts. De belangrijkste 
aanbeveling die uit deze kritische analyses voortvloeide, 
was dat een wetenschapper bij het plannen van onder-
zoek de vragen van tevoren zo precies moest formuleren 
dat later sjoemelen onmogelijk werd. Deze precieze plan-
ning moest dan vóór het experiment plaatsvond ergens 
worden gedeponeerd (preregistratie) opdat anderen later 
konden checken dat er niet gesjoemeld was2. 
Ook werd er voorgesteld om een andere vorm van sta-
tistiek, de zogenaamde Bayesiaanse statistiek, toe 
te passen. Die laatste suggestie leek zeer interessant 
omdat bijvoorbeeld Eric-Jan Wagenmakers et al, een 
methodoloog van de UvA, op grond van precies dezelfde 
data als die Bem bij zijn analyses gebruikte, veel zwak-
kere uitkomsten rapporteerden wanneer hij Bayesiaanse 
statistiek gebruikte. Bem zelf raadpleegde daarop twee 
experts in Bayesiaanse statistiek, en die bevestigden 
grosso modo de oorspronkelijke statistische uitkomsten 
van Bem, ook bij gebruik van Bayesiaanse analyses 
(Bem et al, 2011). Een derde geheel onafhankelijk door 
Jeff Rouder en Richard Mory (University of Missouri & 
Universiteit van Groningen) uitgevoerde Bayesiaanse 
analyse concludeerde het volgende: “Er is echter enige 

evidentie dat mensen in staat zijn de toekomst te voor-
voelen als het gaat om niet-erotische stimuli met een 
Bayes-factor van 40. Hoewel deze waarde opvallend te 
noemen is, geloven wij dat het veel en veel te laag is om 
het op zich gerechtvaardigde scepticisme met betrekking 
tot het paranormale te weerleggen.” Een Bayes-factor 
van 40 betekent dat de resultaten van Bem 40-maal 
beter passen in een model waarin het paranormale als 
reëel wordt gezien dan in een model waarbij deze resul-
taten puur toevallig zouden zijn. Bedenk daarbij dat in 
de wereld van de Bayesianen (zo noemen de aanhangers 
van deze specifiek statistiek zich) in het algemeen een 
Bayes-factor van 30 als een sterke ondersteuning van 
een hypothese wordt gezien. Kennelijk is dat ‘op zich ge-
rechtvaardigde scepticisme’ wel erg sterk! 

Interessant
De voortdurende verscherping van de criteria waaraan 
de resultaten van wetenschappelijk parapsychologisch 
onderzoek moeten voldoen alvorens deze resultaten 
geaccepteerd zouden kunnen worden, is op zich een 
interessant fenomeen. In alle andere onderzoeksgebie-
den wordt een verschijnsel meer waarschijnlijk als reëel 
beoordeeld als het door meerdere onderzoekers is waar-
genomen in onafhankelijk uitgevoerde studies.
In een recente meta-analyse betreffende alle experi-
menten die als replicaties kunnen worden gezien van 
Bem’s ‘feeling the future’-experiment vonden we 90 
studies uitgevoerd door 31 verschillende onderzoekers 
die eigenlijk voor het overgrote deel Bem’s bevindingen 
ondersteunen. Niet allemaal, want de taak die we in het 
begin bespraken waarbij het geheugen verbeterd leek 
door later nog eens te oefenen, bleek door andere onder-
zoekers dan Bem niet te repliceren. Maar ook deze meta-
analyse werd als onvoldoende gekarakteriseerd met 
name door (alweer) Wagenmakers (Wagenmakers, 2014). 
Hij beargumenteerde dat voor de meeste van deze expe-
rimenten gold dat ze niet gepregistreerd waren en dus 
de mogelijkheid van gesjoemel niet adequaat hadden 
uitgesloten. Echter: als we dat preregistratie-criterium 
ook zouden toepassen op de normaal-psychologische 
literatuur, dan zouden we praktisch alle meta-analyses 
gewoon kunnen weggooien!3

Conclusie
Als we deze hele Bem-oorlog nu nog eens overzien, dan 
lijkt het ons belangrijk om te weten wat de wetenschap-
pers die zich wel open-minded noemen maar steeds her-



halen dat buitengewone claims buitengewone bewijzen 
behoeven, nu eens precies specificeren wat ze daaron-
der verstaan4. Voor de wetenschappers die a priori het 
paranormale uitsluiten, is geen enkele evidentie toerei-
kend. Dat is logisch.
De parapsychologische gemeenschap is nu op alle 
fronten bezig om, soms in samenwerking met sceptici, 
alle experimenten te preregistreren. Als ook deze expe-
rimenten succesvol zijn, zal het voor aartssceptici als 
Wagenmakers toch echt moeilijk worden om de realiteit 
van ‘feeling the future’ maar ook van andere paranor-
male fenomenen te blijven ontkennen. n

Noten van de vertaler
1 Naar mijn mening is precognitie in de mainstream wetenschap niet 

acceptabeler dan telepathie maar was de heisa rond Bem groot 

omdat het een psycholoog van naam en faam betrof die hier de 

parapsychologie verdedigde in een tijdschrift van naam en faam.

2 Het nu ‘overleden’ European Journal of Parapsychology had de 

aanbeveling om het onderzoeksplan van tevoren te overleggen. Ze 

beoordeelden op grond van dit plan en dus niet op grond van de 

resultaten of het onderzoek voor publicatie in aanmerking kwam.

3 Voor een groot deel van het psychologische onderzoek zou dit wel 

eens terecht kunnen zijn. 

Op 88-jarige leeftijd is op 3 juli j.l. Henk de Groot over-
leden. De Groot (1926-2014) was in de jaren zeventig 
bestuurslid van de SPR en lid van de redactie van het 
Tijdschrift voor Parapsychologie. In zijn werkzame leven 
was hij onder andere Vicaris Generaal van het Militair 
Ordinariaat. 
Henk de Groot had destijds veel contact met Tenhaeff; 
hij heeft zich ingezet voor de parapsychologie en is daar, 
ondanks zijn maatschappelijke positie, in honderden 
lezingen en diverse artikelen altijd in woord en geschrift 
publiekelijk voor uitgekomen. 
Wie meer over Henk de Groot wil weten, verwijzen wij 
naar een interview met hem dat in dit tijdschrift werd 
gepubliceerd (Tijdschrift voor Parapsychologie, Vol 66, 
Nr. 3, 1999).

In Memoriam 
Mgr. Drs. Henk de Groot

In de nalatenschap van Jan Kappers (1914-2001), voor-
malig arts en parapsycholoog, is een persoonlijk archief 
aangetroffen dat betrekking heeft op de wetenschap-
pelijke parapsychologie. Alle inkomende post uit binnen- 
en buitenland is in het archief bewaard.
De betekenis van Jan Kappers voor de parapsychologie 
in Nederland is zowel inhoudelijk als organisatorisch 
zeer groot geweest (zie Tijdschrift voor Parapsychologie, 
Vol.69, Nr. 1, 2002).
Het archief is reeds geïnventariseerd. Deze inventarisatie 
is te vinden op www.parapsychologieweb.nl. Met een 
financiële bijdrage van de J. Kleijne-Frankfort Stichting 
kan de familie de documenten digitaal ontsluiten. De 
resultaten van de bewerking van het archief worden op 
bovengenoemde website geplaatst.

Archief Jan Kappers 
gedigitaliseerd

4 In persoonlijke communicatie met Wagenmakers noemt deze wel 

een exact criterium. Hij acht de kans dat psi reëel is weliswaar zeer 

klein maar groter dan nul en uit zijn specificatie valt precies te be-

rekenen wat er nodig is om zijn mening te doen veranderen. 
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Het zorgvuldig definiëren van begrippen behoort tot de meest 

heikele karweitjes in de wetenschap. Wat is bijvoorbeeld intuïtie? 

Van dat begrip is het aantal definities bijna zo groot als het aantal 

intuïtie-onderzoekers. In het ideale intuïtie-experiment sluit de 

meetmethode voor intuïtie naadloos aan bij de definitie van 

het begrip intuïtie, maar dat is vrijwel nooit het geval…

Eva Lobach

Onbewuste kennis,
what’s in a name?
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Los daarvan zijn er collega’s die jouw definitie van intu-
itie niet delen, en bezwaren opwerpen tegen de manier 
waarop je intuïtie probeert te meten. En hoe vaak komt 
het niet voor dat buitenstaanders een domper zetten op 
het enthousiasme van de onderzoeker met de opmer-
king: “Maar zo’n vragenlijst/taakje/experiment is toch 
heel wat anders dan intuïtie in het dagelijks leven?”
Deze tegenwerping snijdt altijd hout, want een weten-
schapper moet noodgedwongen het onderzoeksgebied 
verkleinen tot meetbare proporties. De kunst is om met 
minimale concessies aan het pure begrip toch te leren 
begrijpen hoe intuïtie werkt, en te kunnen voorspellen 
wanneer het wel werkt en wanneer niet. 
Maar als je dan alsnog twijfelt of je onderzoek wel over 
intuïtie gaat, dan is er nog een plan B: geef het begrip 
dat je onderzoekt een nieuwe naam, een naam die beter 
past bij wat je wel denkt te kunnen onderzoeken.
Ziedaar de oplossing die wij (Dick Bierman, masterstu-
dente Lidia Meier en ik) kozen bij het meest recente 
onderzoek in een serie die tot doel had om ‘intuïtieve 
beslissingen’ beter te leren begrijpen. 
In die serie experimenten kwam elke keer een onver-
wacht resultaat naar boven. In eerste instantie zit je als 
onderzoeker niet te wachten op onverwachte resultaten. 
Je herinnert jezelf eraan dat de wegen van het toeval 
ondoorgrondelijk zijn en probeert het gewoon nog een 
keer. Maar als dit onverwachte resultaat zich een aantal 
keren herhaalt, begin je je achter je oren te krabben. 
Wacht eens even… wat is hier aan de hand?
Wij konden het gedrag van de deelnemers aan ons on-
derzoek niet verklaren met de modellen van intuïtieve 
beslissingen waar we van uitgingen. We laten het begrip 
‘intuïtieve beslissingen’ dus los. We spreken nu even van 
‘onbewuste kennis’. Uit de resultaten van ons onderzoek 
bleek dat de deelnemers aan onze experimenten over 
bepaalde kennis beschikten, maar als wij er hen na af-
loop van het experiment over aan de tand voelden, ble-
ken ze daar zelf geen enkel idee van te hebben. Er was 
dus kennis, en deze kennis was niet bewust. ‘Onbewuste 
kennis’ was een goede plan-B-omschrijving van het ver-
schijnsel waar we mee te maken kregen.

Onverwachte uitkomsten
Wat was er precies aan de hand? Eerst even een beschrij-
ving van de procedure tijdens onze experimenten.
De deelnemers aan onze experimenten naar ‘intuïtieve 

beslissingen’ voerden een computertaakje uit. In dat 
taakje verschijnt telkens een deur op het scherm. De 
deelnemer heeft de keuze: klik ik op de deur (dan schuift 
de deur open en verschijnen punten die bij de score 
opgeteld of ervan afgetrokken worden), of klik ik op 
de knop onder de deur (dan blijft de deur dicht en ver-
schijnt de volgende deur). 
De instructie bij dit taakje was: “Ga op je gevoel af en 
probeer zoveel mogelijk punten te verzamelen.” In het 
taakje zat echter iets verstopt waardoor het mogelijk was 
om met een bepaalde strategie meer punten te verzame-
len. Er waren namelijk drie verschillende typen deuren, 
elk met een andere Chinees karakter. Een deur had, 
afhankelijk van het Chinese karakter dat erop stond, 
een kans van 70%, 50% of 30% op positieve punten (zie 
Figuur 1, volgende pagina), dit noemen we respectieve-
lijk de positieve, neutrale en negatieve deuren. De be-
doeling was dat de deelnemers de verschillen tussen de 
deuren zouden leren zonder dat ze zich hiervan bewust 
waren. Van tevoren kregen de deelnemers dus niet te 
horen dat aan de deuren verschillende winstpercentages 
waren gekoppeld.
De taak stopte nadat de deelnemer 75 deuren had ge-
opend. Er was geen grens aan het aantal deuren dat een 
deelnemer mocht overslaan (‘skippen’). Het aantal ge-
skipte deuren kon dus voor elke deelnemer anders zijn.
Voor het analyseren van de resultaten deelden we de 
taak op in 5 blokken van telkens 15 geopende deuren 
(en een voor elk blok wisselend aantal geskipte deuren). 
Voor het indelen van de blokken gebruikten we alleen de 
geopende deuren omdat alleen die informatie opleveren, 
en het ging ons om het leereffect. We verwachtten dat de 
deelnemers blok na blok steeds vaker positieve deuren 
zouden openmaken, en steeds meer negatieve deuren 
zouden skippen, zonder dat ze beschikten over bewuste 
kennis van de verschillen tussen de deuren.
De deelnemers, zo bleek keer op keer uit de resultaten, 
beschikten inderdaad niet over bewuste kennis: ondanks 
een uitgebreid interview na afloop, bleek vrijwel nie-
mand te kunnen vertellen op welke manier de Chinese 
karakters samenhingen met kansen op positieve uitkom-
sten. Ondanks dit gebrek aan bewuste kennis, bleken de 
deelnemers ongeveer 75% van alle positieve deuren te 
openen, en maar 55% van de negatieve deuren. Het ver-
schil lijkt misschien niet groot, maar dit is in de sociale 
wetenschappen een gigantisch effect. So far, so good.
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Maar daarmee hield het op met de uitgekomen verwach-
tingen. Het idee dat in de loop van de taak steeds meer 
geleerd zou worden bleek niet te kloppen: al direct in 
blok-1, dus na 15 geopende deuren, maakten de deel-
nemers al meer positieve dan negatieve deuren open, 
en nadien veranderde er niet veel meer. Dat verbaasde 
ons in hoge mate. Omdat na één blok de voorkeur voor 
het openen van positieve deuren al stabiel leek te zijn, 
moest de deelnemer al pakweg halverwege dat eerste 
blok die voorkeur ontwikkeld hebben. Toen we meer 
precies gingen kijken wat er in blok-1 gebeurde, bleek 
die voorkeur er inderdaad al na zo’n 6 geopende deuren 
te zijn. Dat betekent na (gemiddeld) twee deuren van elk 
deurtype. Hoe konden mensen op grond van zo weinig 
informatie toch al zo’n duidelijke voorkeur hebben? Dit 
leek ons bijna onmogelijk te verklaren. Maar het was wel 
intrigerend!
Daarom hebben we dit voorjaar een experiment bedacht 
en uitgevoerd om de onbewuste kennis in blok-1 te kun-
nen verklaren.
We zetten alle verklaringen die we konden bedenken op 
een rijtje en probeerden voor allemaal een manier te vin-
den om die in het experiment op te nemen. 
Maar eerst pasten we nog enkele andere zaken aan.
In alle voorgaande experimenten waren in blok-1 gemid-
deld over alle deelnemers wel vijf positieve, vijf nega-
tieve en vijf neutrale deuren, maar omdat deze door een 
random proces werden uitgekozen, waren er wel verschil-
len tussen de deelnemers. Iemand kon bijvoorbeeld in 
blok-1 maar twee positieve deuren hebben, terwijl een 
ander er misschien acht had. Om deze extra ruis in het 
experiment weg te nemen, kregen in de nieuwe opzet 

alle deelnemers in blok-1 precies dezelfde deuren aan-
geboden in precies dezelfde volgorde. Om praktische 
redenenen moesten we de winstpercentages en het aan-
tal deuren in blok-1 een beetje aanpassen. De winstper-
centage werden nu respectievelijk 75%, 50% en 25% en 
elk blok bevatte nu 12 deuren in plaats van 15. Het leren 
zou daardoor wel ietsje makkelijker kunnen zijn, met ook 
meer risico dat kennis hierover bewust werd.

Vier verschillende verklaringen 
Dit zijn de vier mogelijke verklaringen die we in dit expe-
riment wilden toetsen: 
1  Retro-actief leren —Uit onderzoek van Daryl Bem 
(2009) bleek dat mensen woorden die ze pas later inten-
sief gaan leren, al direct beter onthouden dan woorden 
waar ze naderhand niets meer mee doen. Mogelijk is de 
onbewuste kennis in blok-1 te verklaren doordat mensen 
de toekomstige ervaring in de rest van de taak al direct 
in blok-1 kunnen toepassen. Om dit te onderzoeken 
werden de winstpercentages voor positieve en negatieve 
deuren na blok-1 bij de helft van de proefpersonen om-
gewisseld (de ‘switch-conditie’), zodat de rest van de 
taak geen retro-actief voordeel meer op kon leveren in 
blok-1. Als er inderdaad sprake zou zijn van retro-actief 
leren, dan zouden de deelnemers in de ‘non-switch-con-
dite’ (waarbij de winstpercentages onveranderd bleven, 
zoals in alle voorgaande experimenten) in blok-1 meer 
positieve deuren openen en meer negatieve deuren skip-
pen dan de deelnemers in de switch-conditie. 
2  Presentiment —Uit onderzoek van onder anderen 
Dick Bierman bleek dat mensen al fysiologisch kunnen 
voorvoelen of hen positieve of negatieve gebeurtenissen 

FIGUUR 1 

—Drie verschillende deuren. Voor een deur was de 

kans op positieve punten (na openen) respectieve-

lijk 70%, 50% of 30%. De drie winstpercentages 

werden aan het begin van de taak random toege-

wezen aan elk van de drie Chinese karakters.
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te wachten staan. Mogelijk konden mensen via presenti-
ment aanvoelen welke deuren men beter kon openen of 
juist skippen. Als fysiologische maat registreerden wij de 
hartslag. Voor het presentiment-effect vergeleken we de 
hartslagveranderingen voorafgaand aan positieve versus 
negatieve feedback (de punten achter de deur). Als pre-
sentiment de onbewuste kennis in blok-1 kon verklaren, 
zouden de deelnemers met een sterker presentiment-
effect in blok-1 meer positieve deuren openen en meer 
negatieve deuren skippen.
3  Fysiologische sensitiviteit —Mensen verschillen in de 
manier waarop ze fysiologisch reageren op feedback. 
Mogelijk dat een sterkere fysiologische reactie op posi-
tieve of negatieve feedback het onbewuste leerproces 
ondersteunt. We gebruikten verandering in hartslag-
frequentie na positieve versus negatieve feedback als 
maat voor de fysiologische sensitiviteit. Als fysiologische 
sensitiviteit de onbewuste kennis zou kunnen verklaren, 
zouden mensen met een hogere mate van fysiologische 
sensitiviteit in blok-1 meer positieve deuren openen en 
meer negatieve deuren skippen.
4  Werkgeheugen —De voorkeur voor de positieve deur 
was wellicht te verklaren doordat ons werkgeheugen ook 
heel weinig informatie al effectief kan gebruiken. We 
namen dus een werkgeheugentaak in het experiment op. 
Als werkgeheugen de onbewuste kennis in blok-1 zou 
kunnen verklaren, dan zouden mensen met een grotere 
werkgeheugencapaciteit in blok-1 meer positieve deuren 
openen en meer negatieve deuren skippen dan mensen 
met een minder goed werkgeheugen. 

Resultaten
Gelukkig was ook dit keer in blok-1 weer de grote voor-
keur voor het openen van de positieve deuren zichtbaar: 
de 78 deelnemers openden 75% van de positieve deu-
ren, en slechts 56% van de negatieve deuren, een groot 
effect en statistisch significant. Ook bleek weer, net als 
voorgaande jaren, dat niemand spontaan kon uitleggen 
wat de verschillen waren tussen de deuren; de kennis 
was niet bewust aanwezig.
Er waren in blok-1 geen verschillen tussen de ‘switch-’ 
en de ‘non-switch-conditie’. Retro-actief leren kon de 
onbewuste kennis in blok-1 dus niet verklaren. In eer-

ste instantie vonden we geen presentiment-effect. Uit 
exploratieve analyses, waarbij we verder terugkeken in 
de tijd, bleek echter toch sprake van een presentiment-
effect. Dit effect bleek echter niet samen te hangen met 
de voorkeur voor de positieve deur in blok-1 en kon dus 
de onbewuste kennis in blok-1 niet verklaren. Ook fysio-
logische sensitiviteit bleek in dit experiment niet samen 
te hangen met de onbewuste kennis in blok-1. Er was 
echter wel een significante, positieve correlatie (r = 0,26) 
tussen de score op de werkgeheugentaak en hoe vaak 
de deelnemer positieve deuren in plaats van negatieve 
deuren opende in blok-1. Ook al was deze correlatie niet 
zo heel sterk, uit nadere analyse bleek dat werkgeheu-
gencapaciteit het effect van de deurvoorkeur volledig 
kon verklaren! 
Kortom, op grond van dit onderzoek moet de conclusie 
luiden dat de onbewuste kennis in blok-1 is toe te schrij-
ven aan het werk van het werkgeheugen. 
Het interessante is nu dat, volgens de meest gebruikte 
definities, de inhoud van het werkgeheugen altijd be-
wuste kennis betreft. De resultaten uit ons onderzoek 
doen vermoeden dat het werkgeheugen dus ook onbe-
wuste kennis omvat. 
Moeten we nu de definitie van het werkgeheugen aan-
passen, of een nieuw begrip bedenken? n

Het interessante is nu dat, volgens de 
meest gebruikte definities, de inhoud 
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werkgeheugen dus ook onbewuste 
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Achtergrond en motivatie
Het vinden van praktische toepassingen voor psi-
fenomenen zou de interesse voor dit onderzoeksgebied 
flink doen toenemen. Eén van de toepassingen behelst 
het betrouwbaar kunnen voorspellen van toekomstige 
gebeurtenissen. Een vorm van psi die hiervoor een 
relatief grote betrouwbaarheid biedt, is ‘associative 
remote viewing’ (ARV). ARV is een wetenschappelijk 
onderzoeksprotocol, afgeleid van het meer bekende 
verschijnsel ‘remote viewing’ (RV). De procedures om RV 
te onderzoeken werden aanvankelijk ontwikkeld door 
Ingo Swann in 1971 (Smith 2005) en verder uitgewerkt 
door Swann, Harold Puthoff, Russel Targ en anderen aan 
het Stanford-onderzoeksinstituut in het begin van 1972 
(Targ & Puthoff 1977, Puthoff & Targ 1976). Begin jaren 
’80 werd duidelijk dat de experimenten consistent suc-
cesvol en repliceerbaar waren. Een praktische toepas-
sing van RV zou echter meer onderzoek vergen (Dunne 
& Jahn 2003). Stephen Schwartz ontwikkelde een nieuw 
RV-protocol en lanceerde een pilot experiment om de 
uitkomst van een bepaalde gebeurtenis te voorspellen 
(Schwartz 2007). Puthoff en Targ pasten dit protocol 
onafhankelijk van elkaar aan om een bepaalde binaire 
gebeurtenis te voorspellen. Dit nieuwe protocol werd ‘as-
sociative remote viewing’ genoemd. 
Hoewel ARV als praktische toepassing veelbelovend lijkt, 
is er relatief weinig over gepubliceerd. Het onderzoek dat 
wel is uitgevoerd lijkt voor een deel succesvol te zijn. We 
hebben meer diepgaand onderzoek en een duidelijk pro-
tocol nodig, om consistente en repliceerbare resultaten 
te verkrijgen. De intentie van onderhavig onderzoek was 
om eerdere experimenten te repliceren en meer inzicht te 
krijgen het in ARV-protocol.

Samenvatting van relevant onderzoek
Het eerst gepubliceerde ARV-onderzoek werd uitgevoerd 
door Puthoff in 1982. Hij voerde 30 proeven uit om de 
uitkomst van de aandelenmarkt (in zilver) te voorspellen. 
Hiervoor vroeg hij een aantal (onervaren) remote viewers 
om een object te beschrijven dat ze zelf pas de volgende 
dag, na het sluiten van de aandelenmarkt, zouden zien. 
Elke dag werden door Adrienne Puthoff, volledig wil-
lekeurig, twee objecten gekozen uit een te gebruiken 
onderzoeks-set. De twee objecten waren ten opzichte 
van elkaar zo verschillend mogelijk. 
Een van de objecten correspondeerde met een hogere 
sluiting van de aandelenmarkt; het andere object corres-

pondeerde met een lagere sluiting. Als voorbeeld zou de 
set van twee objecten een pen en een appel kunnen be-
vatten; de pen staat voor een hogere sluiting en de appel 
voor een lagere sluiting. Welk object correspondeert met 
welke sluiting werd volledig willekeurig bepaald (door 
een computergestuurde random-getallengenerator) op 
het moment dat de betreffende proef was afgesloten. De 
jury bepaalt welk object het best past bij de beschrijvin-
gen van de remote viewers binnen de betreffende proef. 
De uitkomst werd gebruikt om een investeringsstrate-
gie te bepalen voor het kopen van de aandelen. Na de 
sluiting van de aandelenmarkt werd de daadwerkelijk 
gebruikte uitkomst (object 1 of object 2) als feedback ge-
toond aan de remote viewers. 
De resultaten waren succesvol. Puthoff gebruikte zeven 
onervaren proefpersonen. Het experiment leverde twee 
verschillende –statistisch significante– resultaten. Het 
eerste resultaat was berekend op basis van het slagings-
percentage voor alle individuele remote viewings (127 
van de 202 correct); dit resultaat was significant met 
p-waarde: p < 1.6 x 10-4. Om praktisch gebruik te kunnen 
maken van de aandelenmarkt, paste Puthof een ‘meer-
derheidsstem’ toe: het grootste aantal keuzes voor een 
bepaald object, binnen een enkele sessie, was bepalend 
voor de definitieve keuze. Met deze uitwerking werd de 
p-waarde wel minder significant: p < 2.2 x 10-2. Financieel 
leverde de proeven een nettowinst op van ongeveer 
250.000 dollar. Puthoff’s aandeel was tien procent 
(25.000 dollar) dat hij gebruikte voor de financiering van 
een nieuwe Waldorf-school (Puthoff 1984). 
Een vergelijkbaar experiment werd, ook in 1982, uitge-
voerd door Targ en Keith Harary. Zij wilden ARV gebruiken 
om de zilverkoersen in de toekomst te voorspellen en 
hiermee het onderzoeksfonds voor hun onderzoek te 
financieren (Harary & Targ 1985). De resultaten van hun 
eerste experiment waren in hoge mate succesvol: het le-
verde 120.000 dollar op en haalde het voorpaginanieuws 
in The Wall Street Journal (Targ 2012, Larson 1984). Het 
jaar hierna werd het experiment herhaald met een iets 
andere opzet. De tijd tussen de proeven werd ingekort 
waardoor de deelnemers een nieuwe proef starten 
waarna ze pas feedback krijgen op een eerdere proef. 
Dit experiment leverde niets op (Targ 2012, Houck 1986). 
In 1995 gebruikte Targ het oorspronkelijke (succesvol 
gebleken) protocol en opnieuw behaalde hij belangrijke 
successen in de voorspellingen van zilveraandelen (Targ, 
Katra, Brown, & Wiegand 1995). 
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In navolging van deze successen werden meerdere 
ARV-experimenten uitgevoerd; informeel of als privé-
onderzoeksinitiatief. Een voorbeeld hiervan is Greg 
Kolodziejzyk. Tussen 1998 en 2011 voerde hij 5677 ARV-
proeven uit om een bepaalde aandelenkoers te voorspel-
len. Van deze proeven waren er 52.65% met een juiste 
uitkomst, waar de kansverwachting 50% is. Statistisch 
geeft dit een z-waarde van 4.0. Door gebruik te maken 
van een foutcorrectie verliepen 60.3% van de proeven 
correct; dat geeft een z-waarde van 3.49. En door gebruik 
te maken van ‘confidence scores’ als verdere correctie, 
behaalde Kolodziejzyk een overall succes van meer dan 
70%. Hiermee was een bedrag gemoeid van 146.587,30 
dollar (Kolodziejzyk 2012). 
Door de jaren heen werd het ARV-protocol aangepast. 
Puthoff en Targ gebruikten nog fysieke objecten bij hun 
experimenten. Latere onderzoekers gebruiken liever 
afbeeldingen. Door gebruik te maken van afbeeldingen 
wordt het beheer van de target-set eenvoudiger, en 
kunnen remote viewers en onderzoekers op afstand sa-
menwerken. Verschillende hypotheses over de rol en het 
belang van de feedback werden onderzocht.
Kolodziejzyk gebruikte geautomatiseerde (computer-) 
protocollen. Het doel hiervan was om zoveel als mogelijk 
de menselijke subjectiviteit uit het onderzoeksproces te 
halen. Andere (privé-)onderzoekers experimenteerden 
met de feedback-timing, met het zelf kunnen beoordelen 
van de resultaten en met andere manieren om feedback 
te verschaffen. De onderzoeksresultaten blijven vaak 
duister voor het grote publiek. De belangrijkste kritiek op 
het ARV-onderzoek is dat het nog zeker niet in voldoende 
mate is uitgevoerd, beoordeeld en gepubliceerd. 

Experimentele methode
Het huidig experiment werd uitgevoerd met tien onerva-
ren remote viewers: negen studenten van de Universiteit 
van Colorado en een professor van de Universiteit van 
Colorado. De groep bestond uit drie vrouwen en zeven 
mannen. Om de paar dagen – het aantal hiervan was 
afhankelijk van of het eerstkomende college op een 
dinsdag of op een donderdag viel – werd de viewers ge-
vraagd een taak uit te voeren tijdens de les. De te raden 
bron was altijd een foto die een paar dagen later ge-
toond zou worden, aan het begin van een nieuwe sessie. 
De taak was om binnen vijf minuten de te raden foto (die 
hen later als feedback getoond zou worden) op papier te 
beschrijven en te tekenen. 
Na elke sessie bepaalde de jury welke van de twee af-

beeldingen het meest overeenkwam met de opgegeven 
beschrijving en tekening. De twee afbeeldingen werden 
tevoren (random) gekozen uit een set van afbeeldingen, 
en konden bestaan uit voorwerpen of scènes. Hierbij 
gold wel het criterium dat de twee te kiezen afbeeldin-
gen ‘zo min mogelijk’ op elkaar zouden lijken, zodat het 
onderscheid ertussen groot was en de beoordelingskeu-
ze duidelijker. De twee afbeeldingen werden uitgeprint 
en in verzegelde enveloppen gestopt door een onafhan-
kelijke partij. Een munt werd getost om te bepalen welke 
afbeelding correspondeerde met een stijging of met een 
daling van de aandelenmarkt. De jury kende deze ver-
deling niet voordat het gehele beoordelingsproces was 
afgerond. Tijdens het beoordelingsproces werd gekeken 
naar gemeenschappelijke kenmerken tussen de beschrij-
vingen van de remote viewers en beide foto’s. Dit proces 
was gebaseerd op een subjectieve interpretatie door elk 
van de betrokken juryleden; een specifiek beoordelings-
protocol werd niet gevolgd. Pas wanneer de meerderheid 
van de tien sessies duidelijk een ‘stijging van de koers’ 
aanwees, werd dit daadwerkelijk opgevat als een stij-
ging (de ‘Dow Jones Industrial Average’ werd gevolgd) 
aan het eind van de eerstkomende aandelenmarktdag. 
Omgekeerd gold hetzelfde. Aan het begin van die eerst-
komende marktdag nam de experimentleider een beslis-
sing om aandelen te kopen volgens de voorspelling. 
Op het moment vóór de sluiting van de markt verkocht 
hij de aandelenopties en de winst of het verlies werd 
zichtbaar. Aan het begin van de volgende sessie werd de 
voorgaande sessie definitief afgesloten door de viewers 
als feedback de afbeelding te tonen die overeenkwam 
met het daadwerkelijke gedrag van de aandelenkoers. 
Het sluiten van de sessie door middel van deze feedback 
was een cruciaal aspect van het hele onderzoek. We her-
haalden de gehele procedure voor zeven experimenten, 
gebruikmakend van dezelfde viewers; het aantal viewers, 
negen of tien, varieerde afhankelijk van persoonlijke 
planningsmogelijkheden. Na afloop van deze zeven ex-
perimenten werden de resultaten verzameld. Geen enkel 
experiment werd buitengesloten en de resultaten zijn 
exact als hieronder beschreven. 

Experimentele resultaten en analyse
Alle zeven experimenten waren succesvol. De resultaten 
worden weergegeven in Tabel 1. Bij de analyse wordt 
gebruikgemaakt van een eenvoudige two-tail-analyse om 
de p-waarde te bepalen. Deze laatste blijkt statistisch 
significant met de waarde: p < 0.01. Wat betreft de finan-
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ciële resultaten: met een oorspronkelijke investering van 
10.000 dollar behaalden we een bedrag van 26.000 dol-
lar op het eind van het vijfde experiment. De winst be-
droeg 16.000 dollar. De eerste vijf experimenten werden 
uitgevoerd op dagen dat de markt een grote beweging 
kende; de potentiële opbrengst was daarom groot. Het 
zesde en zevende experiment vonden plaats op dagen 
met geringe marktbeweging. Hoewel de uitkomsten cor-
rect waren, was de opbrengst daarom gering. Een timing-
probleem bij de markthandel in het zevende experiment 
leidde tot het aanzienlijk verlies van ongeveer 12.000 
dollar. Dit moet genoemd worden, omdat de voorspelling 
zelf correct was. Zonder dit bijkomende probleem zou de 
totale geldsom op het eind zo’n 38.000 dollar zijn ge-
weest: een netto-opbrengst van ongeveer 400% van het 
geïnvesteerde bedrag, in een periode van twee weken.

Discussie
We kunnen meerdere redenen aanwijzen waarom het 
experiment succesvol was. Het protocol voor ‘associative 
remote viewing’ bestond al jaren. Waarschijnlijk door 
het grote aantal remote viewers behaalde dit experiment 
goede resultaten. Eerdere experimenten gebruikten over 
het algemeen minder viewers per proefneming. We gaan 
ervan uit dat het lastig is om een grotere groep viewers 
bij elkaar te houden gedurende een lange periode. Ons 
experiment maakte gebruik van de setting van het klas-
lokaal. Op deze manier werd de medewerking van de ge-

hele groep viewers gegarandeerd. Door gebruik te maken 
van een dergelijke grote groep had elke proefneming een 
inherente foutcontrole, alvorens een concrete voorspel-
ling werd gemaakt. Zelfs bij kwalitatief lage resultaten 
werd wel de juiste voorspelling gehaald door gebruik 
te maken van een ‘meerderheidsbeslissing’ van de tien 
sessies binnen een enkele proefneming. De verwachting 
is dat de betrouwbaarheid nog verder kan worden opge-
schroefd door gebruik te maken van nog meer (bijvoor-
beeld 100) viewers.
Financieel gezien hebben we onze les geleerd. Het ver-
lies in het zevende experiment laat zien dat het cruciaal 
is om aandelen te verkopen voordat de ‘voorspellings-
periode’ ten einde is. De voorspelling is alleen geldig 
binnen het gedefinieerde tijdsframe en het openhouden 
van opties buiten dit tijdsframe leidt tot nieuwe onvoor-
ziene koerswijzigingen. Het is belangrijk het protocol aan 
te houden dat tevoren is vastgesteld. Anders kunnen de 
uitkomsten, zoals het laatste experiment laat zien, onbe-
trouwbaar zijn. Omdat het experiment werd uitgevoerd 
aan het einde van het schooljaar, was de doorlooptijd – 
en daarmee het aantal proefnemingen – beperkt. Het is 
vooralsnog niet duidelijk of een groot slagingspercentage 
kan worden volgehouden gedurende een langere peri-
ode. Het ‘decline effect’ (waarbij het effect in het begin 
significant is, maar daarna snel kan afnemen) wordt ge-
vonden binnen veel psi-onderzoek. Dit was bijvoorbeeld 
het geval bij een ander voorspellings-experiment, uitge-
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voerd in een experimentele setting. Een belangrijk effect 
in het begin maakte snel plaats voor een effect dat we 
zouden verwachten volgens kans (Moddel, Zhu, & Curry 
2011). Maar het zou al belangrijk genoeg zijn als we een 
matig effect kunnen volhouden gedurende een langere 
periode.

Conclusies
Associative remote viewing lijkt een redelijk nauwkeurige 
manier te zijn om toekomstige (binaire) gebeurtenissen 
te voorspellen. Een experiment is eenvoudig op te zetten 
en kan relatief eenvoudig worden aangepast en mogelijk 
verbeterd. Als de wereld zou accepteren dat het moge-
lijk is om op een betrouwbare manier een toekomstige 
gebeurtenis te voorspellen met een consistent grotere 
kansverwachting dan 50%, dan zou dit een belangrijke 
sociale en ook financiële betekenis kunnen hebben. Het 
zou zelfs zo kunnen zijn dat de aandelenmarkt, samen 
met vergelijkbare instituten, hun bedrijfsplan moeten 
aanpassen. En minstens zo belangrijk: ARV heeft verre-
gaande consequenties waar het gaat om de manier hoe 
we het begrip tijd zien en de toekomst kunnen ervaren. 
Deze studie werd uitgevoerd als een klasproject binnen 
de cursus ‘Randgebieden van de wetenschap’ van de 
Universiteit van Colorado in Boulder. De resultaten wer-
den aangeboden aan de jaarlijkse bijeenkomst van de 
Society for Scientific Exploration (11 juni 2010).

Nawoord Fred Melssen
Tot nu toe zijn de gepubliceerde resultaten voorzichtig 
positief te noemen. Het genoemde onderzoek staat niet 
op zich, en inmiddels zijn er meerdere experimenten 
met variërende resultaten gepubliceerd. Hoewel de 
experimenten allemaal conceptuele replicaties zijn van 
het oorspronkelijke ARV-experiment, zijn er verschillen 
en tekortkomingen die een meta-analyse bemoeilijken 
(Bierman 2014). Sommige experimenten spelen zich af 
in de ‘privésfeer’ en resultaten zijn niet of moeilijk ver-
krijgbaar. Dergelijk onderzoek, buiten de institutionele 
kaders van het wetenschappelijk onderzoek, wordt onge-
twijfeld – en dat is natuurlijk niet verwonderlijk – geleid 
door andere dan wetenschappelijke motieven. Ook de 
feedback-strategie varieert, evenals de rol en de ‘work-
flow’ ten aanzien van de remote viewers. Bovendien 
(en in het hier behandelde experiment is dat duidelijk) 
gedraagt de aandelenmarkt zich niet als een betrouw-
bare random-getallengenerator. Het gedrag wordt mede 
bepaald door rationele processen, en de uiteindelijke 

beslissing van de jury en de inzetstrategie kunnen hier-
door worden ingegeven. 
In Bierman’s voorzichtige meta-analyse zijn 17 experi-
menten opgenomen. Het gemiddelde scoringspercentage 
is 63%. Toch zal het onderzoek gerepliceerd en verbeterd 
moeten worden. Enkele verbeteringen die hij noemt: een 
geautomatiseerd beoordelingsprotocol in plaats van de 
gangbare subjectieve methode van jurering en ook het 
gebruik van een echt random mechanisme (in plaats van 
–bijvoorbeeld– de aandelenmarkt) verdienen de voor-
keur. We komen er ongetwijfeld op terug. n
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De genoemde bedragen zijn de minimumbedragen. Wij stellen het zeer op prijs wanneer u meer wilt 

overmaken. Voor een meer substantiële of structurele bijdrage kunt u contact opnemen met het se-

cretariaat van de SPR: secr@dutchspr.org

Via onze website (op adres: tvpbo.dutchspr.org/lid/) kunt u een abonnement op het TvP nemen, of 

het type van uw abonnement wijzigen.

Kent u iemand die mogelijk geïnteresseerd is in het TvP, mail (secr@dutchspr.org) ons de adresge-

gevens van deze persoon. Wij zorgen ervoor dat hij of zij gratis een kennismakingsnummer toege-

stuurd krijgt.




