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Spontane paranormale 
en andere buitengewone 
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 vragen we u die op 
papier te zetten en op te sturen, of digitaal te melden op 
buitengewoon@tvpbo.dutchspr.org  Een selectie hieruit plaat-
sen we, na overleg met de schrijvers, in deze rubriek.

Buitengewone 
ervaringen
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Een van mijn dochters deelde mij eerder dit jaar een 
buitengewone ervaring mee. Enige tijd geleden vroeg ik 
haar die op schrift te stellen om die naar u op te kunnen 
sturen. Zij vond dat een goed idee en schreef mij het 
volgende:
“…Enige tijd geleden bracht ik mijn dochter Fiene op vrij-
dagmiddag naar haar vader, mijn ex-man. Mijn ex-man 
en ik doen co-ouderschap en daarom verblijft ze een 
deel van de week bij hem. Ze zou zondagmiddag weer 
naar mij teruggebracht worden.
Ze vond het die keer ontzettend moeilijk om afscheid 
van me te nemen. Ze moest heel erg huilen, was heel 
verdrietig en wilde mijn handen niet loslaten. Om haar te 
troosten zei ik: ‘zullen we dan – als jij bij papa bent en ik 
hier thuis – allebei een tekening maken? Maak ik er een 
voor jou en jij een voor mij.’ Dat vond ze een goed idee; 

ze houdt ook erg van kleuren.
Die zondag, de dag dat mij ex-man haar naar mij terug 
zou brengen, bedacht ik me opeens dat ik die tekening 
nog voor haar moest maken. Ik maakte een tekening 
zonder daar verder bij na te denken. Toen ik mijn dochter 
tekende, tekende ik haar met haar favoriete kleren aan.
Toen mijn ex-man eind van de middag met onze dochter 
kwam, liet ze mij gelijk haar tekening zien. Ik zei: ‘Nee 
Fiene, dat kan niet!’ Haar tekening was bijna exact het-
zelfde als de mijne. 
We lieten de tekeningen aan elkaar zien en konden het 
haast niet geloven. Ik vind het heel erg bijzonder. Onze 
band is ook enorm sterk en voor mijn gevoel was er dat 
weekend een soort telepathische band tussen ons.”

Gegevens bekend bij redactie



In 2011 verscheen in een groot 
psychologisch tijdschrift een artikel 
waarin Daryl Bem verslag deed van 
negen verschillende experimenten onder 
de titel ‘Feeling the Future’. De conclusie 
uit die experimenten was dat het gedrag van 
deelnemers significant samenhing met wat er in 
de toekomst gebeurde; een vorm van psi. Na een 
explosie van heftige, vooral sceptische reacties, 
gingen diverse onderzoekers aan de slag om één 
of meer van Bems experimenten nog een keer over 
te doen. De resultaten waren wisselend. De wisse-
lende successen deden vermoeden dat wat de proef-
leider gelooft en verwacht over het optreden van 
psi, roet in het eten kan gooien. Op de ‘Dag van de 
Parapsychologie’ van de SPR op 30 mei jongstleden 
heeft Eva Lobach verslag gedaan van haar deelname 
aan een internationaal onderzoek naar de effecten 
van Bem. Hoofdonderzoeker was Marilyn Schlitz van 
het Institute of Noetic Sciences. Tijdens de lezing 
waren de uitkomsten nog niet allemaal bekend, 
maar Marilyn Schlitz kon ons via een internet-
verbinding al wel vast een ‘sneak preview’ 
geven van de voorlopige resultaten en 
de plannen laten weten voor een ver-
volgonderzoek. Hier een schrifte-
lijk verslag van de lezing.

Eva Lobach

Onverwachte effecten van 
proefleiderverwachtingen

2 TVP • TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE & BEWUSTZIJNSONDERZOEK • NR 2 • 2015



Eerder onderzoek (bijvoorbeeld van Richard Wiseman 
en Marilyn Schlitz) heeft het aannemelijk gemaakt dat 
proefleiderverwachtingen de uitkomst van het experi-
ment (dus: wel of geen psi) kunnen beïnvloeden. Zou het 
uitblijven van psi bij sceptische onderzoekers te wijten 
zijn hun negatieve verwachtingen?
Een groot internationaal onderzoek waarbij veel verschil-
lende proefleiders allemaal hetzelfde type experiment 
van Bem uitvoerden, moest antwoord geven op die 
vraag. Van de negen verschillende experimenten viel de 
keuze op het ‘retroactive priming’-experiment. 

Retroactive priming
Een kenmerkende aanpak van Bem is om een bekend 
psychologisch experiment te nemen, zoals het ‘priming’-
experiment, en daarin de tijdsvolgorde om te draaien. 
Een groot voordeel van deze strategie is dat psychologen 
vertrouwd zijn met de experimentele procedure. Je hoeft 
dan minder uit te leggen en de onverwachte uitkomsten 
maken veel meer indruk. Maar een nog groter voordeel 
is dat je als psi-onderzoeker alvast immuun bent voor 
de gebruikelijke sceptische kritiek dat de experimentele 
opzet niet deugde. Immers, als de experimentele opzet 
niet deugt, dan zouden sceptici hun eigen vertrouwde 
procedures bekritiseren. 
De psychologische variant van het ‘priming’-experiment 
bestudeert het effect van een ‘prime’ (een kort aangebo-
den positief of negatief woord) op de reactietijd van de 

proefpersoon als deze oordeelt of het ‘target’ positief of 
negatief is (zie Figuur 1).
Een proefpersoon doet een hele serie trials in één zitting. 
Er zijn vier mogelijke combinaties wat betreft gevoels-
waarde van prime en target. Bij congruente trials hebben 
prime en target dezelfde gevoelswaarde: of allebei po-
sitief, of allebei negatief. Bij incongruente trials hebben 
prime en target niet dezelfde gevoelswaarde. Over het 
algemeen zal de reactietijd korter zijn bij de congruente 
trials. Als de proefpersoon bijvoorbeeld eerst een posi-
tief woord ziet (‘schattig’) en daarop volgt een positief 
plaatje (een lief konijntje), dan zal een proefpersoon 
sneller besluiten dat het plaatje positief is dan wanneer 
het voorafgaande woord negatief is (‘gevaarlijk’). Het 
‘priming’-effect kun je berekenen door te gemiddelde 
reactietijd bij alle congruente trials af te trekken van de 
gemiddelde reactietijd bij incongruente trials.
Hoewel ook mainstream-psychologische experimenten 
beslist niet altijd duidelijke uitkomsten laten zien, wordt 
het ‘priming’-effect beschouwd als vrij robuust. Robuust 
betekent dat je er redelijk zeker van kunt zijn dat het ef-
fect zal optreden, mits je je onderzoek zorgvuldig hebt 
opgezet met voldoende proefpersonen. 
Bij Bems ‘retroactive priming’-experiment kijken we, 
zoals de naam al zegt, naar terugwerkende effecten 
(terug in de tijd). Hier komt het target-plaatje telkens het 
eerst, de proefpersoon beoordeelt de gevoelswaarde en 
daarna volgt pas het prime-woord (Figuur 2).

—Figuur 1

Tijdsverloop van een trial bij een 

standaard ‘priming’-experiment. 

Eerst verschijnt de ‘prime’, hier het 

positieve woord ‘schattig’, kort op 

het scherm. Daarna volgt na een 

korte pauze het ‘target’, hier het 

positieve plaatje van een konijn. De 

proefpersoon moet bij het zien van 

het plaatje zo snel mogelijk beslui-

ten of het een positieve of nega-

tieve gevoelswaarde heeft.

‘schattig’

REACTIE
PROEFPERSOON

OP PLAATJE:

positief of
negatief?

TIJDSVOLGORDE
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Hoe kun je nu uit de gegevens van dit ‘retroactive 
priming’-experiment opmaken of er sprake is van psi of 
niet? De verwachting is dat de prime vanuit de toekomst 
met terugwerkende kracht invloed heeft op het oordeel 
over het plaatje. Een congruente prime (die gevoelsmatig 
overeenstemt met het targetplaatje) zal het oordeel van 
de proefpersoon terug in de tijd kunnen verkorten. Het 
psi-effect bereken je hier dus ook door de gemiddelde 
reactietijd bij congruente trials af te trekken van de ge-
middelde met reactietijden bij incongruente trials, ook 
al ziet een proefpersoon de prime pas als hij of zij het 
target al heeft beoordeeld.

Nederland levert 16 proefleiders
Als medewerker aan de Vrije Universiteit in Amsterdam 
had ik de mogelijkheid om aan dit internationale on-
derzoek deel te nemen met maar liefst 16 proefleiders. 
Dit kon omdat ik studenten begeleid bij het vak metho-
dologie in het tweede jaar van de studie psychologie 
en pedagogiek. Bij dit vak moeten groepjes van vier 
studenten een compleet onderzoek uitvoeren, de gege-
vens statistisch analyseren en hier een wetenschappelijk 
rapport over schrijven. De studenten krijgen de keuze 
uit twee of drie onderwerpen, en dit jaar was een van de 
onderwerpen die ik hen voorlegde het onderzoek van 
Bem. Omdat vier groepjes van vier studenten voor dit 
onderzoek kozen, kwamen we aan 16 proefleiders. Wel 
was het nog nodig om dit onderzoek langs de ethische 
commissie te loodsen. Dit ging niet helemaal vanzelf. Ik 

werd stevig aan de tand gevoeld, maar het scheelde een 
stuk dat Daryl Bem een grote naam is in de psychologie 
en dat het ‘retroactive priming’-experiment al eerder in 
deze vorm was uitgevoerd en gepubliceerd. 
Elk van de 16 student-proefleiders ging met een laptop 
op stap. Iedere proefleider heeft 16 proefpersonen ge-
worven. Na afloop gingen alle gegevens die het compu-
terexperiment uitspuugde in hun geheel naar Californië 
om daar verder geanalyseerd te worden, samen met de 
gegevens van proefleiders uit de Verenigde Staten (7), 
Verenigd Koninkrijk (4), Frankrijk (3) en Italië (3). De 
proefleiders in Nederland en Frankrijk gebruikten een 
vertaalde versie. In alle andere landen werd de oorspron-
kelijke Engelstalige versie gebruikt.
Alle proefleiders vulden vooraf een vragenlijst in over 
hun verwachtingen over het hele onderzoek. Verder 
registreerden zij voorafgaand aan elke sessie met een 
proefpersoon hun verwachtingen over die sessie. Dus 
van elke proefleider waren er globale verwachtingen en 
opvattingen over het bestaan van psi, en verwachtingen 
bij elke individuele testzitting. Ook de proefpersoon 
vulde enkele vragen in over zijn of haar verwachtingen. 
Op deze manier was het mogelijk om te bepalen of de 
verwachtingen van de proefleider en misschien ook 
de proefpersoon samenhingen met een retroactief psi-
effect. Volgens de tegenwoordige onderzoeksregels 
werden de geplande opzet en de geplande statistische 
analyses van te voren vastgelegd. Dit gaat de norm wor-
den bij wetenschappelijk onderzoek, om te voorkomen 

—Figuur 2

Tijdsverloop van een trial bij Bems 

‘retroactive priming’-experiment. 

Eerst verschijnt het target-plaatje. 

De proefpersoon besluit bij het zien 

van het plaatje zo snel mogelijk of 

het een positieve of negatieve ge-

voelswaarde heeft. Aan het einde 

volgt de woord-‘prime’.

‘schattig’

REACTIE
PROEFPERSOON

OP PLAATJE:

positief of
negatief?

TIJDSVOLGORDE
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dat onderzoekers achteraf de gegevens net zolang kie-
telen tot er interessante informatie uitkomt, waarna de 
onderzoeker de gegevens presenteert alsof het juist nou 
net precies die bevinding was waar het in het experiment 
om draaide. Om dubieuze onderzoekspraktijken als deze 
aan banden te leggen, registreren onderzoekers steeds 
vaker hun onderzoeksopzet en analyseplannen vooraf-
gaand aan de uitvoering van het onderzoek, zodat er een 
duidelijk onderscheid komt tussen de uitkomsten van de 
geplande analyses en die van exploratieve analyses.

Wat was het resultaat?
Het onderzoek van mijn eigen zestien proefleiders liet 
over de hele linie geen significant retroactief psi-effect 
zien. Er was één groepje waar de vrouwen wel een sig-
nificant effect lieten zien, en de mannen niet. Dit is wel 
in lijn met resultaten die vaker worden gevonden, maar 
dit resultaat was niet onderdeel van de hypothesen die 
vooraf waren opgesteld. Ook vond ik geen relatie tussen 
de verwachtingen van de proefleiders en de uitkomsten 
van het experiment. Maar ik beschikte slechts over een 
deel van de gegevens, natuurlijk.
Bij Marilyn Schlitz kwamen alle gegevens van alle proef-
leiders samen, daarom vroegen we haar tijdens de lezing 
op de ‘Dag van de Parapsychologie’ om ons alvast iets te 
vertellen over de resultaten.
Het bleek dat met alle sessies samen er ook geen ‘over-
all’ psi-effect was. Vreemd genoeg trad dat effect wel op 

in alleen de Engelstalige sessies. Hier is nog geen verkla-
ring voor gevonden.
De hoofdvraag, of er een relatie was tussen proeflei-
derverwachtingen en een retroactief psi-effect kon ook 
niet bevestigd worden met de analyses die vooraf waren 
vastgelegd. 
Voor exploratieve analyses werd niet het gemiddelde 
reactietijd van elke proefpersoon gebruikt, maar de re-
actietijden van de afzonderlijke trials werden allemaal 
op een grote hoop gegooid, maar natuurlijk werden nog 
wel steeds de congruente en incongruente trials apart 
gehouden. Omdat er grote individuele verschillen zijn bij 
reactietijden (sommigen reageren altijd wat trager dan 
anderen), is bij elke reactietijd eerst de gemiddelde reac-
tietijd van die persoon afgetrokken. Als er namelijk grote 
individuele verschillen zijn tussen de proefpersonen, ver-
oorzaakt dat een oceaan aan ruis, waarin het signaal van 
reactietijdverschillen kan verdrinken. Bij deze nieuwe 
analyses bleek er wel een significant psi-effect te zijn. Er 
bleken ook onverwachte significante verbanden te zijn 
tussen het psi-effect, proefleiderverwachtingen en proef-
persoonverwachtingen.
Tijdens de discussie na afloop bracht Dick Bierman naar 
voren dat het optreden van onverwachte verbanden 
voorspeld wordt door de ‘Quantum Observer Theory’ van 
Evan Harris Walker. Deze theorie voorspelt op basis van 
kwantumprincipes uit de natuurkunde dat in onderzoek 
naar psi altijd meer betekenisvolle samenhangen zullen 
optreden dan je volgens kans kunt verwachten, maar dat 
het op theoretische gronden niet voorspelbaar is welke 
samenhangen zullen optreden. Als dit klopt, zullen we 
ons onderzoek naar psi heel anders moeten aanpakken. 

Wordt vervolgd
Voorlopig gaat Marilyn Schlitz er nog van uit dat de 
vertrouwde aanpak zijn vruchten zal moeten afwer-
pen. Een vervolgonderzoek is in voorbereiding, en ik 
zal hier opnieuw aan meewerken. Bij de ‘Dag van de 
Parapsychologie’ hebben zich al drie mensen aangemeld 
die ook als proefleider willen meewerken aan dit experi-
ment. De vereiste is dat je in je eigen omgeving 16 men-
sen vindt die als proefpersoon het computerprogramma 
willen doorlopen (ongeveer 20 minuten per zitting). 
Opgave voor deelname als proefleider en verdere infor-
matie is verkrijgbaar bij mij, emailadres: 
e.lobach@uva.nl  n

Deze theorie voorspelt […] dat in on-

derzoek naar psi altijd meer beteke-

nisvolle samenhangen zullen optreden 

dan je volgens kans kunt verwachten, 

maar dat het op theoretische gronden 

niet voorspelbaar is welke samenhan-

gen zullen optreden…



Het TvP is er voor lezers, maar we willen het 
ook een beetje van de lezers maken: in de ru-

briek ‘VraagTekens’ probeert de TvP-redactie uw 
vragen van een degelijk antwoord te voorzien. 

Vanzelfsprekend geven we daarbij prioriteit aan 
vragen die relevant zijn voor het wetenschap-

pelijk onderzoek naar paranormale 
verschijnselen en aan vragen die 

direct betrekking hebben op 
de inhoud van het tijdschrift. 
Heeft u als lezer zo’n vraag? 

Stuur uw vraag op aan:
vragenrubriek@dutchspr.org

Dat is een lastige vraag, vooral omdat de realiteit van 
paranormale verschijnselen zich moeilijk eenduidig 
laat vaststellen. Dat merken we om te beginnen aan de 
reacties van mensen wanneer er verslag wordt gedaan 
van een ‘sterk’-klinkend geval: wat voor de een geldt als 
overtuigend en betekenisvol bewijs, wordt door de ander 
gemakkelijk afgedaan als zinloos toeval. Niet zelden zijn 
dergelijke meningen gekoppeld aan specifieke belangen. 
Maar veel belangrijker bij de vraag naar de realiteits-
waarde van paranormale ervaringen, is een meer funda-
mentele kwestie.

Die kwestie heeft te maken met de definitie van het be-
grip paranormaal. Dat begrip is een samenvoeging van 
het Latijnse ‘normaal’ (tot zover nog geen probleem) en 
het Grieks ‘para’, een voorvoegsel dat ‘naast-’, ‘niet-’ of 
‘bij-’ kan betekenen. Dat ‘para-’ maakt de definitie van 
‘paranormaal’ formeel gezien ‘negatief’: we kunnen al-

6

VRAAG TEKENSRUBRIEK

UW VRAAG:
Waarom vind ik zo weinig overtuigende verhalen over 
de realiteit van paranormale verschijnselen in het tijd-
schrift?

ONS ANTWOORD:
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leen maar besluiten dat iets wel paranormaal is wanneer 
we niet kunnen zeggen dat het normaal is. Dat brengt 
ons bij het bij voorgenoemd fundamenteel probleem, 
want om te kunnen beweren dat iets niet normaal ver-
klaard kan worden, zou men alle mogelijke normale ver-
klaringen moeten (kunnen) uitsluiten. 

Nu is het uitsluiten van normale verklaringen voor spon-
tane verschijnselen en ervaringen –en dat zijn de ver-
schijnselen die traditioneel de voedingsbodem voor de 
parapsychologie zijn–, erg moeilijk, om niet te zeggen: 
onmogelijk. Een voorbeeld, je denkt aan iemand waar je 
echt al in tijden niet aan gedacht hebt, en dan belt die 
persoon de volgende dag jou op. Dat kan geen toeval 
zijn, zeggen we dan. Die persoon heeft jouw gedachte 
vast opgevangen: een mooi geval van telepathie dus. 
Of die persoon ging jou bellen en jij hebt dat ‘voorzien’. 
Precognitie dus, nog beter. 
Maar was er misschien niet toch een andere ‘normale’ 
verklaring? Misschien was er iets op het nieuws waarbij 
jullie beiden samen betrokken zijn. Bijvoorbeeld: je zat 
vroeger samen op de zwemclub en je was deel van een 
estafetteteam dat een nieuw Nederlands record zwom. 
En op het nieuws hoorde jij –maar ook die andere per-
soon– dat er net weer een nieuw record was gezwom-
men, en dus was het eigenlijk logisch dat je na zoveel 
jaar toch aan elkaar dacht. Nu gaat het er hier niet om 
wat de echte verklaring is, we proberen alleen aan te 
geven dat er veel mogelijke ‘normale’ verklaringen voor 
dit soort ‘toeval’ zijn. En van de meeste daarvan zijn we 
ons wellicht helemaal niet bewust. 
Juist het mogelijk-bestaan van die mogelijke normale 
verklaringen maakt dat verslagen van paranormale erva-
ringen nooit zullen kunnen dienen als overtuigend bewijs 
voor het bestaan van psi (psi is de wetenschappelijke 
term voor verschijnselen die men paranormaal noemt).

Het is precies om die reden dat veel belangrijk parapsy-
chologisch onderzoek naar het laboratorium is verhuisd. 
Maar er zijn ook tussenvormen denkbaar: methoden 
waarmee je alledaagse schijnbaar paranormale ervarin-
gen op wetenschappelijke manier buiten de muren van 
een lab kunt onderzoeken.
Neem bijvoorbeeld de telefoon-telepathie-experimenten 
van Rupert Sheldrake. Daarbij wordt het bovenbeschre-
ven spontane verschijnsel onder streng gecontroleerde 
condities getoetst. Je doet zo’n experiment met bijvoor-

beeld 5 vrienden. 1 van de 5 wordt 
elke ochtend gebeld. Laten we hem 
of haar de ‘ontvanger’ noemen. En 
het lot (bijvoorbeeld in de vorm van 
een digitale toevalsgetallen-generator) 
bepaalt wie van de 4 overige belt, en dus 
de ‘zender’ is. Voordat de ‘ontvanger’ de 
telefoon opneemt, zegt hij of zij bijvoorbeeld: 
“Het is Piet”. De kans dat inderdaad Piet die dag tot 
‘zender’ is gekozen, is 1 op 4: 25%. 
Dit soort experimenten is al veelvuldig gedaan. Soms 
wordt er in een experiment 30% goed geraden, maar 
soms komt er ook gewoon 25% uit. Er zijn dus statisti-
sche evaluaties nodig, en vooral de zogenoemde meta-
analyse waarbij je alle experimenten (die in dezelfde 
categorie thuishoren) meetelt – op die manier kun je 
laten zien dat de totale resultaten nauwelijks aan ‘nor-
maal toeval’ te wijten kunnen zijn. Dat is in de weten-
schap weliswaar een heel gebruikelijke techniek om de 
realiteitswaarde van een verschijnsel te toetsen. Maar: 
het is niet het soort ‘bewijs’ dat aan de koffietafel erg 
overtuigend overkomt. 
Er is ook een trend in de parapsychologie om niet zo te 
focussen op een ‘bewijs’, en om in plaats daarvan te 
proberen wetmatigheden op te sporen, zodat we wellicht 
het proces dat ten grondslag ligt aan deze verschijnselen 
kunnen doorgronden. Het gaat bij dit soort onderzoek 
om wetmatigheden, zoals het effect van meditatie op 
psi. De uitkomst kan dan zijn dat mensen die mediteren 
iets beter scoren op een test die paranormale vermogens 
beoogt te meten. In het TvP doen we veel verslag van dit 
soort onderzoek. De kennis die wordt gegenereerd is in-
trigerend, maar het draait deels om wetmatigheden, me-
thodes en statistische gegevens: geen spraakmakende 
gespreksstof voor aan de koffietafel…

Alles wijst erop dat paranormale verschijnselen te maken 
hebben met bewustzijn. Het bewustzijn wordt wel de 
laatste grote wetenschappelijke uitdaging genoemd, 
een raadsel dat niet in één keer zal worden opgelost. 
We moeten tevreden zijn met de kleine stapjes, de soms 
niet zo bijzonder overtuigende stapjes. 
Maar misschien is ‘tevreden’ te zwak uitgedrukt. Het is 
een voorrecht om die kleine stapjes te kunnen meema-
ken en daar zijn we via het TvP bij betrokken. n
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Parapsychologisch experimentator-effect
De filosoof John Beloff (1920-2006) was een uitgespro-
ken dualist. Populair gezegd: hij meende dat lichaam 
en geest twee geheel verschillende zaken waren. Zijn 
idee stond lijnrecht tegenover de tegenwoordig in de 
neuropsychologie heersende mening, dat de geest een 
bijproduct van het lichaam is. Maar zo stelde Beloff, 
deze twee verschillende zaken, geest en lichaam, 
moeten wel op de een of andere manier met elkaar 
kunnen ‘communiceren’. En hij veronderstelde dat 
het ‘mechanisme’ dat voor deze communicatie zorg 
droeg, bestond uit paranormale verschijnselen 
zoals psychokinese en helderziendheid. Dus was 
hij zeer geïnteresseerd in experimenteel para-
psychologisch onderzoek en hij voerde zelf ook 
een tiental experimenten uit aan de Universiteit 
van Edinburgh. Al zijn experimenten waren totale 
mislukkingen als je dat tenminste vanuit het 

In een onderzoek van Rosenthal kregen studenten de op-
dracht om de snelheid te meten waarmee ratten uit een 

doolhof wisten te komen. Rosenthal maakte de helft van de 
studenten wijs dat het speciaal gefokte, superslimme rat-

ten waren, de andere helft kreeg te horen dat het domme 
ratten waren. En waarachtig: de wetenschappers in spe von-
den dat die zogenaamd slimme ratten het veel beter deden 

dan de zogenaamd domme. Rosenthal meende dat die 
studenten de ‘domme’ ratten slechter behandelden dan de 

‘slimme’ en dat die laatste dus minder gestrest die doolhof-
test deden. Hij noemde dat het ‘experimentator-effect’… 

(Voor een interview met Rosenthal: zie TvP 2012-4.) 

Dick Bierman

Experimentator-effecten 
  in het ‘double-slit’-experiment
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oogpunt van iemand beschouwt die graag wilde aanto-
nen dat paranormale verschijnselen reëel zijn. 
De psycholoog Dean Radin daarentegen, heeft in zijn 
carrière misschien wel 100 parapsychologische expe-
rimenten uitgevoerd. Op het gebied van psychokinese 
bijvoorbeeld, liet hij proefpersonen zogenaamde toevals-
generatoren (Random Number Generators) beïnvloeden. 
En nagenoeg alle experimenten van Radin resulteerden 
in sterke tot zeer sterke aanwijzingen voor de realiteit 
van paranormale verschijnselen. 
Moeten we nu de redenering van Rosenthal volgen en 
denken dat Beloff minder gemotiveerd was en zijn proef-
personen dus minder goed behandelde dan Radin? 
Er kan echter nog iets anders aan de hand zijn. Immers, 
niemand weet hoe je paranormale invloeden kunt uit-
schakelen. Misschien heeft de experimentator wel een 
paranormale invloed op zijn eigen experimenten. Die 
gedachte is niet zo vreemd want nagenoeg alle succes-
volle experimentatoren zijn zelf als proefpersoon ook 
zeer goed geweest. Te denken valt aan mensen als Chuck 
Honorton en Helmut Schmidt. En Radin was als proefper-
soon goed terwijl dat bij Beloff niet het geval was. Een 
paranormaal experimentator-effect dus. 
Maar nu duikt er een levensgroot probleem op. Want als 
een ‘begaafde’ experimentator zijn eigen experimenten 
beïnvloedt, dan zegt een uitkomst eigenlijk nooit echt 
iets over de werking van psi zelf. Bijvoorbeeld: stel je 
wilt weten of het ‘geloof in paranormale verschijnselen’ 
van een proefpersoon van invloed is op de sterkte van 
de paranormale effecten rond die proefpersoon. En je 
voorspelt dat mensen die ‘erin geloven’ het beter doen 

—Figuur 1a

De deeltjes gaan door een enkele 

spleet en je krijgt een continu pa-

troon.

—Figuur 1b

De deeltjes gaan door twee spleten 

en plotseling is er een zogenaamd 

interferentiepatroon met pieken en 

dalen.

dan mensen die ‘er niet in geloven’. En ja hoor, dat is het 
effect dat je vindt in je onderzoek. Maar: is dat dan een 
intrinsiek bij paranormale verschijnselen horend effect 
of is het gewoon de verwachting (en hoop) van de expe-
rimentator die er wordt gemeten? Het is misschien leuk 
om een succesvolle parapsycholoog te zijn maar je leert 
er verdraaid weinig over op die manier. 
De rest van dit verhaal laat zien dat je toch soms door 
een toevallige fout in je experiment iets kunt leren ook al 
ben je zo’n succesvolle experimentator als Dean Radin. 

Het ‘double-slit’-experiment van Radin
Daarvoor even een uitstapje naar de kwantumfysica 
en wel naar het beroemde ‘double-slit’-experiment. Dit 
experiment is beroemd omdat het zo mooi laat zien dat 
ook de sub-atomaire kwantum-wereld zich aan je zal 
voordoen in een vorm die wezenlijk wordt bepaald door 
de manier waarop je je metingen verricht. 
In de kwantumfysica heeft een deeltje namelijk ook een 
golf-karakter. Dat wil zeggen dat het deeltje zich als het 
ware uitsmeert over de ruimte. En dus kan zo’n deeltje 
door twee spleten tegelijk gaan net als een golf water 
dat zou kunnen. En net als bij zo’n golf water krijg je dan 
dat de twee ‘subgolven’ die ontstaan achter de spleten 
elkaar kunnen versterken en elkaar kunnen uitdoven, 
zoals in Figuur 1b. Let wel even op dat deze voorstelling 
van zaken erg gesimplificeerd is en dat de geleerden het 
er eigenlijk niet over eens zijn of je moet spreken van 
een uitgesmeerd deeltje of eigenlijk van een fundamen-
teel gebrek in onze kennis van de locatie van het deeltje. 
Maar dat doet er hier niet toe. Als je deeltjes gaat tellen 
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op een camera achter de twee spleten, dan zie je het be-
kende interferentiepatroon als in Figuur 2.
Nu is het zo in de kwantumfysica dat als je in principe 
kennis kunt vergaren door welk van de twee spleten het 
deeltje is gegaan, als je dus het deeltje-als-deeltje kunt 
observeren, dat dan het golf-interferentiepatroon ‘ver-
dwijnt’. Dit is ook al een van die merkwaardige aspecten 
van de kwantumfysica: als je observeert door welke 
spleet de deeltjes gaan, dan wordt de ‘fringe index’ (zie 
Figuur 2) kleiner. Radin kwam nu met het ‘briljante’ idee 
dat als je paranormaal zou observeren door welke spleet 
die deeltjes zouden gaan, de ‘fringe index’ ook kleiner 
zou moeten worden. Dus liet hij proefpersonen in het 
laboratorium (natuurlijk in een aparte kamer want de op-
tische ‘double-slit’-apparatuur is erg gevoelig voor tem-
peratuur en vibratie) gedurende een aantal seconden op 
paranormale wijze aandacht aan de deeltjes geven. Voor 
die mensen stond een scherm waarop de ‘fringe index’ 
in real-time grafisch werd aangegeven. De proefpersonen 
konden dus op het scherm zien of het feit dat ze aan-
dacht besteedden aan de deeltjes een effect had op het 
interferentiepatroon, uitgedrukt in de ‘fringe index’.

Resultaten
In Figuur 3 zijn de resultaten gegeven van de eerste 4 ex-
perimenten. De effectgrootte is een maat voor die ‘fringe 

index’ als de proefpersonen probeerden te ‘observeren’ 
door welke spleet de deeltjes gingen. Alle waarden lig-
gen onder nul hetgeen aangeeft dat het interferentie-
patroon tijdens paranormale observatie afnam. De gele 
metingen zijn verricht bij mensen met meditatie-ervaring, 
de witte bij ongeselecteerde proefpersonen (de zwarte 
zijn de over-all gemiddelde resultaten). Controle-data 
(grijs) zijn verzameld tijdens momenten dat er helemaal 
geen proefpersonen aanwezig waren.

De online-experimenten
Het is duidelijk dat deze experimenten uitermate suc-
cesvol waren. Niet alleen was er een paranormaal effect 
maar het effect was precies in de voorspelde richting. De 
replicatiegraad was, vooral voor de proefpersonen met 
meditatie-ervaring, erg groot. Replicatie is altijd een heet 
hangijzer in de parapsychologie dus als je 4 keer hetzelf-
de vindt, mag je bijzonder blij zijn. En dat waren Radin 
en zijn collega’s ook. Ze besloten het experiment op te 
schalen. Proefpersonen van over de hele wereld konden 
meedoen want die dynamische grafiekjes met de ‘fringe 
index’ werden nu over het internet naar deelnemers ge-
zonden. Natuurlijk moesten de proefpersonen af en toe 
wachten want ze mochten niet tegelijkertijd die deeltje 
paranormaal ‘observeren’. 
In 2013 werd het eerste online-experiment in werking 
gesteld en alweer waren de resultaten significant in de 
verwachte richting. Een schitterend resultaat want klaar-
blijkelijk deed de afstand tussen de proefpersoon en de 
‘double-slit’-opstelling in Californië er niet toe. 
En tenslotte werd het experiment opnieuw geprogram-
meerd om in 2014 herhaald te worden. 
En nogmaals, dus voor de zesde keer (!), ging de ‘fringe 
index’ significant omlaag als de deelnemers hun aan-
dacht op de deeltjes richtten.

Experimentator-effect?
Nu was het wel zo dat Radin zelf een uitgesproken hoop 
had en wel dat die paranormale observatie het interfe-
rentiepatroon zou verstoren. Die hoop kwam voort uit de 
behoeft om aansluiting te vinden bij de meta-fysische in-
terpretaties van de kwantumfysica. Bij de instructie van 
de proefpersoon werd dan ook uitgebreid stilgestaan bij 
de filosofische implicaties van het mogelijke effect. De 
proefpersoon was het glashelder wat Radin verwachtte 
en hoopte. En waarschijnlijk zullen veel proefpersonen 
de taak hebben opgevat als het ‘omlaag doen gaan van 

—Figuur 2

Het interferentiepatroon. 

De verhouding tussen 

het aantal deeltjes dat in 

een ‘piek’ en dat in een 

‘dal’ wordt gemeten is 

de ‘fringe index’.



het grafiekje’, en niet zozeer het ‘observeren’ van deel-
tjes ergens in Californië. 
En op deze manier werkten dus het paranormaal expe-
rimentator-effect en het intrinsieke paranormale effect 
van observatie samen en was er geen mogelijkheid om 
erachter te komen of die prachtige resultaten voortkwa-
men uit de hoop en verwachting van Radin, of dat er nu 
werkelijk iets geleerd was.

De apotheose
Na 6 experimenten wilden Radin en zijn medewerkers 
maar eens alle resultaten gezamenlijk netjes publiceren. 
Bij zo’n publicatie is het gebruikelijk dat je nog eenmaal 
zorgvuldig alle resultaten bekijkt. Ze waren ook zo mooi 
allemaal in de richting die Radin wenste…
En toen kwam de apotheose en tegelijkertijd de gena-
deklap voor de door Radin zo gewenste interpretatie. Bij 
het opnieuw programmeren voor de online-experimenten 
in 2014 bleek een kleine fout te zijn gemaakt, een kleine 
fout met grote gevolgen. Wat er was gebeurd heeft te 
maken met het feit dat in sommige softwarepakketten de 
verticale Y-as, waarop die ‘fringe index’ werd afgebeeld, 
een positieve waarde heeft naar de bovenkant van het 
scherm, maar bij andere softeware is dat andersom. Hier 
had de programmeur geen rekening mee gehouden en 
na correctie voor deze fout bleken de resultaten voor het 
experiment uit 2014 precies tegenovergesteld aan de 
verwachting van Radin (zie Figuur 4).
Sowieso een uiterst raar resultaat omdat het interferen-
tiepatroon kennelijk was toegenomen wanneer er aan-
dacht werd besteed aan de deeltjes. Maar theoretisch is 
dat slecht denkbaar.

De juiste interpretatie
Goede raad was duur. Het leed geen twijfel dat er zes 
keer achtereen een paranormaal effect was gemeten. 
Maar Radin’s oorspronkelijke interpretatie was onjuist. 
Wat was er dan wel gebeurd? 
Het is eigenlijk heel simpel. Vanuit het standpunt van 
de proefpersonen gebeurde er steeds wat de proefleider 
hun had voorgehouden dat er zou gebeuren. Ook in 2014 
ging het grafiekje omlaag als er aandacht werd geschon-
ken aan de deeltjes. De beste interpretatie is dan ook 
dat al dat ingewikkelde gedoe met die dure ‘double-slit’-
opstelling eigenlijk overbodig was. Die hele opstelling 
kun je beschouwen als een fysisch systeem met wat 
random ruis. De proefpersonen slaagden erin die ruis 

—Figuur 3

De resultaten van de eerste 4 

experimenten.

proefpersonen met meditatie-ervaring:

effect size = -0.46, p = 0.00007

ongeselecteerde proefpersonen

over-all gemiddelde resultaten

controle-data

—Figuur 4

De resultaten van het online-experiment 

in 2013 en die van 2014, nadat de fout 

in de feedback naar de proefpersonen 

ontdekt en ervoor gecorrigeerd was. In 

2014 blijkt de ‘fringe index’ juist omhoog 

te gaan maar de proefpersonen kregen 

precies te zien wat ze wilden zien.

menselijke proefpersonen 2013

menselijke proefpersonen 2014

robot-controle 2013

robot-controle 2014

steeds zo te ‘beïnvloeden’ dat ze het grafiekje kregen dat 
verwacht werd. Kortom, dit experiment is te vergelijken 
met een standaard psychokinese-experiment met een 
zogenaamde Random Number Generator. En die zijn te-
genwoordig al te koop voor 50 dollar! n
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Toen ik achttien was bracht ik de zomer door als leider in een jeugdkamp in de Rocky Mountains, in het 
westen van de Verenigde Staten. Doordeweeks amuseerde ik een groep stadskinderen met klauterpar-
tijtjes en in het weekend ging ik meestal met zo’n vijftien vrouwelijke kampleidsters naar het plaatselijk 
café, voor een avondje gratis drinken. Het bier was er niet gratis, maar de goudzoekers, houthakkers 
en andere bewoners van de Rockies vroegen aan mij of ze met een van de dames mochten dansen. 
Natuurlijk – ik was de kwaadste niet – stond ik ze dat toe, in ruil voor een pilsje. Ik kan me er niet erg 
veel van herinneren, dus er zal flink wat afgedanst zijn. Eén weekend besloot ik het vertier in onze buurt-
kroeg aan me voorbij te laten gaan en trok ik met mijn rugzak verder de 
bergen in, op weg naar de eeuwige sneeuw van Mount Elbert. 
Nadat ik doodziek de top bereikte en overnachtte op 
een helling waar ik zonder de remmende wer-
king van mijn tent zo van afgerold zou zijn, 
nodigde een Amerikaan me uit om 
de nacht in zijn hut door te bren-
gen, omdat er zwaar onweer 
op komst was. Zijn naam was 
Jimmy. Hij leerde me schie-
ten met een Colt ‘make 
my day’ 45 en vertelde 
me over zijn passie 
voor de natuur…

Peter Vrijdag

Geen antwoord
zonder vraag



Veel meer herinner ik me niet van Jimmy, behalve dat hij 
beweerde zijn geld met gokken te verdienen. Ik vergeet 
nooit meer hoe hij het beschreef: 

“De roulettetafel is verleidelijk als een mooie vrouw, 
uitdagend en uitnodigend. Maar eenmaal beet, laat ze je 
niet meer gaan. Dat is de adder onder het gras.”
Hij haalde diep adem en ging toen verder: “Je moet sterk 
in je schoenen staan om haar te weerstaan. Je moet niet 
met haar flirten en je moet er al helemaal niet aan begin-
nen als je het niet waar kunt maken. Ben je maar half de 
man die je kunt zijn, dan kauwt ze even op je en spuugt 
je daarna weer uit. Maar er zijn dagen dat de tafel mijn 
charmes niet kan weerstaan, dat ik voel welk nummer er 
gaat vallen. Ik heb geleerd deze momenten te herken-
nen.”

Eenmaal terug in Eindhoven liet de gedachte aan Jimmy 
me niet met rust. Hoe kon iemand ondanks het statis-
tisch voordeel van het casino een beroepsgokker zijn? 
Wat was zijn geheim? Hoe kon iemand nou weten in welk 
vakje het balletje zou rollen? Nam hij een kijkje in de 
toekomst?
Ik keek naar de klok. Het was al tegen middernacht en ik 
was best moe, maar het kriebelde. Ik deed snel een col-
bertje aan en fietste langs het pinautomaat en toen naar 
het casino. Bij de ingang liet ik mijn paspoort zien en 
wilde al vijf euro betalen, toen de vrouw achter de balie 
me erop attent maakte dat de entree op woensdag gratis 
was en ik ook nog een drankje van het huis kreeg.
‘Ha, mijn geluk begint nu al’, schertste ik. De vrouw 
toverde zelfs geen glimlach op haar gezicht, maar keek 
me aan met de weemoedige blik van een moeder die 
haar zoon naar het front ziet gaan. Ik voelde een steek 
van verslagenheid, maar weigerde er aandacht aan te 
besteden.
Bij de ingang van het casino stond een pinapparaat. 
Gevaarlijk. Ik beloofde mezelf plechtig dat ik niet op-
nieuw zou gaan pinnen. ‘Alleen als het heel goed gaat’, 
dacht ik en begon toen te lachen vanwege het absurde 
van die gedachte. Ik nam plaats aan de bar en bestelde 
een gratis kop koffie terwijl ik me concentreerde op wat 
me te doen stond. Ik moest proberen om aan te voelen 
welk nummer ging vallen. Als Jimmy het kan, waarom zou 
het mij dan niet lukken?
Ik gooide de koffie achterover zonder ervan te genieten 
en liep naar de roulettetafel met de leukste croupière. 
In de volgende uren zette ik tachtig keer tien euro in 

op allerlei nummers die in me opkwamen en verloor 
iedere keer. Ik voelde me een ongelooflijke loser. Ik liep 
naar buiten en meed angstvallig ieder oogcontact met 
de vrouw achter de balie. Wat deed ik verkeerd? Of had 
Jimmy gewoon geluk gehad?

Het spirituele. Ik kan me herinneren dat ik er als kind al 
van droomde. Alleen maar licht in mijn gedachten voe-
len. Geen harde werkelijkheid, geen wilde stroom van 
informatie die me iedere seconde bereikte, maar rust. 
Voelen wat er binnenin zit.
Ik wilde in een lege kamer zitten, de muren bekleed met 
een zachte lichte stof, als in de isoleercel van een gek-
kenhuis. Ongehinderd door de buitenwereld, geluid of 
andere dingen die me konden afleiden, ik wilde… Ja, wat 
wilde ik eigenlijk? Ik wilde mijn lichaam verlaten. Geest 
worden. Een andere dimensie bereiken. Ontdekken. 
Het is er nooit van gekomen. Dat wil zeggen: ik heb het 
nooit geprobeerd. Ik heb de tijd niet gehad. Ik heb de 
moeite niet genomen. Ik kreeg een baan, trouwde, kreeg 
kinderen. De dagelijkse werkelijkheid heeft me steeds in 
een ijzeren greep gehouden en langzaam veranderde ik 
in een existentialist. Een mens die denkt: dit is het dan. 
What you see is what you get.
Mijn gezond verstand vertelde me dat er niet zoiets als 
een ziel bestond, maar slechts een chemisch programma 
waar de mens naar handelt. God was alleen een troos-
tende gedachte voor het onoplosbare probleem van de 
dood.
Alles wat een beetje naar zweverigheid rook, deed ik 
hooghartig af als bijgeloof.
Pas toen ik op een situatie stuitte, die ik ondanks al mijn 
zelfgenoegzame nuchterheid niet kon accepteren, vroeg 
ik me af of ik het misschien toch fout zag.
Ik kreeg last van… pech. Veel pech. Alles wat er mis kon 
gaan, ging ook mis. Alles zat me tegen.
Het vreemde was dat ik alles wat me overkwam van 
tevoren al een keer had gedacht. Ik begon me wel af te 
vragen: waarom kwam de werkelijkheid zo overeen met 
mijn denken?

Ik begon me te verdiepen in de aard van de werkelijk-
heid, de spirituele reis die ik me als kind had gewenst.
Vooral voorgevoelens vond ik natuurlijk interessant.
Op een Duits forum las ik de volgende reactie: ‘Ik was 
samen met mijn dochter de hond aan het uitlaten. 
Tijdens de wandeling zei ik opeens dat de hond nog 
maar twee dagen te leven had. De woorden glipten zo-

13TVP • TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE & BEWUSTZIJNSONDERZOEK • NR 2 • 2015



TVP • TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE & BEWUSTZIJNSONDERZOEK • NR 2 • 201514

maar uit mijn mond, zonder dat ik er van tevoren over 
nadacht. Toen ik de hond twee dagen later uitliet, zag ik 
dat het slecht met haar ging. Ik heb haar thuis op een 
deken gelegd en ze is voor eeuwig ingeslapen.

Een ander voorval leek nog vreemder. Ik knipoogde naar 
de presentator van een tv-programma. Maar het vreemde 
was niet dat ik knipoogde – zo’n ongewenste stuiptrek-
king komt wel vaker voor – het vreemde was dat de pre-
sentator terug knipoogde!
Dat kan natuurlijk niet. De presentator kon immers on-
mogelijk gezien hebben dat ik naar hem knipoogde en 
ook was het programma natuurlijk al dagen geleden op-
genomen. En zo voelde het ook helemaal niet aan.

Het was niet de presentator die terug knipoogde; ik was 
het die zijn vriendelijk gebaar beantwoordde. Ik deed het 
alleen al even van tevoren. Alsof ik – zonder het te weten 
– wist wat hij ging doen, ook al was er in woord, noch 
gebaar enige aanleiding toe geweest. Het schoot me als 
het ware gewoon te binnen, net als de gedachte van de 
vrouw dat haar hond zou sterven.

In San Francisco deden zeventig mensen mee aan een 
onderzoek naar voorgevoel onder leiding van Dean 
Radin.
Het experiment ging zo: ieder proefpersoon nam plaats 
voor een monitor waarop een beeld verscheen zodra de 
proefpersoon op een knop drukte. Dat konden pornogra-
fische en gewelddadige beelden zijn, maar ook neutrale 
beelden van huishoudelijke voorwerpen ofzo.
De computer koos de beelden naar willekeur uit een 
databank. De proefpersoon, maar ook de onderzoekers, 
wisten niet welk beeld zou verschijnen. Bij de proef-
personen werd tijdens het onderzoek de bloeddruk, de 
hartslag en de huidweerstand gemeten. Veranderingen 
in deze drie fysische factoren verraden opwinding of 
spanning.
De confrontatie met porno en geweld leidde uiteraard 
tot meer reactie dan het zien van een lepel. Het vreemde 
was dat de proefpersonen middels hun huid, bloeddruk 
en hartslag al een reactie lieten zien vóór de beelden 
verschenen. Zelf nog vóór ze op de knop drukten om het 
beeld door de computer te laten selecteren.
Volgens Radin weten mensen op de een of andere ma-
nier hoe de toekomst eruitziet. Maar alleen onbewust. 
Als hen voor het verschijnen van de beelden werd ge-
vraagd wat de aard werd van het beeld, was niemand in 

staat dat te voorspellen.
Het onderzoek werd op de universiteit van Amsterdam 
herhaald door hoogleraar in de parapsychologie Dick 
Bierman. 
De resultaten waren hetzelfde. Je gaat zitten, kijkt naar 
wat foto’s terwijl ondertussen de spanning van je huid 
gemeten wordt. Na afloop kon je aan de resultaten 
duidelijk aflezen dat de huid van tevoren al ‘wist’ welk 
plaatje zou gaan verschijnen, een neutraal plaatje of 
eentje die emoties op ging roepen.

In 1979 begonnen Robert Jahn en Brenda Dunne aan 
de Universiteit van Princeton onder de naam Princeton 
Engineering Anomalies Research (PEAR) het grootste 
onderzoek dat ooit werd gehouden naar de onzichtbare 
invloed van de gedachten van de mens op fysieke pro-
cessen. Het duurde 27 jaar.
De conclusie van Jahn en Dunne: als er geen mensen 
aanwezig zijn als de machines in werking zijn, is het 
resultaat zuiver willekeurig. Maar als er wel mensen aan-
wezig zijn, wijken de cijfers duidelijk af van wat je zou 
verwachten volgens de kansberekening.
Het grootst waren deze afwijkingen bij de experimenten 
met een Random Number Generator (RNG). De afwijkin-
gen waren volgens de onderzoekers dusdanig groot dat 
er geen twijfel bestond: de mens had met zijn gedachten 
directe invloed op fysieke gebeurtenissen.

Natuurlijk gingen mijn gedachten terug naar Jimmy en 
naar mijn pech in het casino. Misschien had Jimmy hele-
maal geen kijkje in de toekomst genomen, maar kon hij 
op de een of andere manier het toeval beïnvloeden.

Kon ik dat ook leren? Ik installeerde een RNG op mijn 
computer en programmeerde hem om steeds duizend 
nummers van één tot honderd te verwekken.
Ik nam een getal in gedachten en drukte op het knopje 
‘start’, en duizend getallen verschenen op mijn beeld-
scherm. Gemiddeld zou ieder getal tien keer voor moeten 
komen. Ik wilde natuurlijk dat het nummer dat ik in mijn 
gedachten had, vaker voorkwam.

Bij de eerste serie van honderd pogingen kwam ik uit 
op 10,28 gemiddeld. De dagen erop deed ik een nieuwe 
serie en kwam uit op 10,08. De derde serie eindigde 
weer op 10,08.
Het werkte verslavend. Een soort gokken, waarbij je ie-
dere keer dacht: nog één keer. Maar het spontane was er 
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snel een beetje af en het leek of mijn succes samen met 
mijn concentratie afnam.
Bij de vierde serie was mijn gemiddelde op driekwart 
van de reeks van honderd gedaald tot 9,42. Ik had nog 
vijfentwintig pogingen om het gemiddelde alsnog boven 
de tien te tillen. Ik moest me geweldig concentreren. Ik 
dacht aan Jimmy. Ik moest me ontspannen, mijn hoofd 
leegmaken.
Minutenlange meditatie ging vooraf aan het kiezen van 
een nummer. En met succes.
Van de vijfentwintig pogingen eindigden er vierentwintig 
op tien of meer. Het uiteindelijk gemiddelde van alle 
honderd pogingen kwam op tien en vierhonderdste. 
Geen baanbrekend gemiddelde, maar ik wist dat ik met 
de laatste vijfentwintig beurten een gemiddelde van 
11,80 had behaald.
Ik kon blijkbaar – enigszins – bepalen welke werkelijk-
heid er uit de waarschijnlijkheidshoed tevoorschijn werd 
getoverd. 

Ik werkte me daarna enthousiast door talloze series. Ik 
raadde ’s morgens en ’s nachts. Ik raadde dronken en 
zelfs een keer stoned. Ik raadde als ik gelukkig was en 
als ik me down voelde.

Er waren dagen dat ik het niet waar kon maken. Dat ik 
uitgekleed en uitgespuugd werd. Dat waren de dagen 
dat ik me slecht voelde, moe of zelfs wat terneergesla-
gen. Dat waren de dagen dat de werkelijkheid me in een 
ijzeren greep hield en ik onmogelijk contact kon maken 
met mijn diepere gevoelens. Dat waren de dagen dat de 
zon in mijn ziel niet scheen en de liefde voor het leven 
bijna onzichtbaar sluimerde. Maar ook op die dagen 
probeerde ik tijd te maken voor de experimenten met 
de RNG. Volgens mijn vrouw stond ik nog maar met één 
been in de werkelijkheid, wat me dan toch weer een 
beetje opvrolijkte.

Bij mijn experimenten nam ik aanvankelijk gewoon een 
getal in mijn gedachten en duwde op de knop. Later ont-
dekte ik dat ik moest zoeken naar nummers die me op 
de een of andere manier ‘wat deden’. Ik begaf me in de 
virtuele realiteit. Ik verbeeldde me dat ik op de hei liep 
en daar een flesje zag liggen. Ik pakte het op, keek op 
het etiket en ‘zag’ een nummer en… boem, op de start-
knop van de RNG drukken.
Ik zag een auto langs suizen op de autoweg en beeldde 
me een nummer in dat op de kentekenplaat kon staan. 

Ik zocht fantasiebeelden die mijn geloof in een bepaald 
nummer konden versterken.

Alleen denken aan een getal was niet voldoende. Ik 
moest de getallen voelen. Er waren duidelijke aanwij-
zingen dat hoe meer ik in een nummer geloofde, des te 
vaker het uit de RNG tevoorschijn kwam. Ik moest van 
het nummer houden. Vlinders in mijn buik krijgen. Elk 
beetje twijfel of angst was funest.
In het casino had ik getwijfeld en was de gedachte aan 
verlies steeds in mijn hoofd blijven zweven. Dat had 
me een aardige duit gekost. Nee, om succes te heb-
ben moest ik passioneel worden bij de gedachte aan 
97 en huilen van blijdschap bij het denken aan 43. 
Onvoorwaardelijke liefde.

Het was alsof ik contact legde met ‘het Ding-an-sich’. Een 
heel broos bruggetje via het onderbewustzijn, dat alleen 
maar een schemerbestaan heeft en vanuit de ooghoeken 
van ziel waarneembaar is. Het is het onderbewustzijn 
dat in verbinding staat met ‘het Ding-an-sich’, niet je 
verstand. Als je het enthousiasme op de een of andere 
manier je onderbewustzijn binnengesmokkeld krijgt, dan 
heb je het net als Jimmy voor elkaar.

Mijn hoofd tolde. Wat kon enthousiasme nou te maken 
hebben met het ‘weten’ welk nummer vaker tevoorschijn 
ging komen?
Tenzij… ik helemaal geen kijkje in de toekomst nam, 
maar zelf de toekomst bepaalde! Misschien was het niet 
zo dat ik de toekomst zag, maar meer dat de toekomst 
mij zag. Mijn voorstellend enthousiasme!

Wat beïnvloed ik eigenlijk als ik met mijn duffe kop voor 
de monitor zit? Beïnvloed ik de RNG? Beïnvloed ik de 
nullen en enen die het apparaatje produceert? Ben ik 
verantwoordelijk voor de kleur en de grote waarin het 
cijfer op de monitor verschijnt?
Of heb ik me rechtstreeks tot de werkelijkheid gericht? n

Peter Vrijdag
website: experimentator-effect.nl
email: info@experimentator-effect.nl
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Veel beweringen, die door academische critici als bela-
chelijk worden beschouwd, worden door het algemene 
publiek voor waar aangenomen. Bij een vragenlijst-
onderzoek dat enkele jaren geleden door het onder-
zoeksbureau Harris werd uitgevoerd, bleek dat slechts 
47% van de volwassen Amerikanen de realiteit van 
de (Darwiniaanse) evolutie accepteerde. Meer dan de 
helft van de bevolking ontkent daarmee nog steeds het 
fundamentele uitgangspunt van de wetenschappelijke 
biologie. De creationisten, die door sceptici worden 
beschouwd als de beschermers van de evolutie-ontken-
ning, vormden zelfs 36%.
Ondertussen bleek dat 42% van de ondervraagden de 
realiteit van geesten te accepteren, 29% astrologie, en 
een kwart van de Amerikaanse bevolking denkt dat ze 
gereïncarneerd zullen terugkeren na hun dood.
En hoe zit het met de onderwerpen van de parapsycho-
logie: telepathie (gedachtenlezen), ‘remote viewing’ 
(informatie oppikken over een verre locatie), precognitie 
(de toekomst correct voorspellen zonder enige normale 
informatie) en psychokinese (objecten bewegen door het 
te wensen)?
Het blijkt dat de ‘gelovers’ in het paranormale, overigens 
waarschijnlijk op grond van verkeerde overwegingen, 
terecht de realiteit van sommige anomale verschijnse-
len accepteren. En toevallig of niet, recent verschenen 
twee formidabele boeken met de bewijzen voor- en de 
mogelijke theoretische onderbouwing van psi (de term 
die meestal voor al die verschijnselen tezamen gebruikt 
wordt). Het eerste boek bestaat uit twee zware delen, het 
tweede is een paperback maar dan een van monsterlijke 
afmetingen, zoiets als Vogue maar dan 4 cm dik.
Het bewijsmateriaal is indrukwekkend. En ik zeg dat met 
enig vertrouwen, zelfs in het licht van de bombastische 
manier waarop vaak de claims voor het paranormale 
gepresenteerd worden. Om maar te zwijgen van de sluwe 
oplichters die proberen om nep- ‘psychic readings’ of 
‘remote viewing cursussen’ te verkopen aan de goedge-
lovigen onder ons. Er zijn nu eenmaal substantiële aan-
wijzingen, zowel bestaand uit spontaan materiaal als uit 
laboratorium-data, voor enkele paranormale fenomenen. 
Maar het vereist wel enige wetenschappelijke kennis 
om de betrouwbare en interessante informatie te onder-
scheiden van de gigantische hoeveelheid troep.

Voorzichtige openheid
Het is niet uitgesloten dat 2015 in retrospect zal worden 

beschouwd als een sleuteljaar in de ontwikkeling van de 
parapsychologie: een overgang van een situatie waarin 
op de parapsychologie door de meeste wetenschappers 
(die zich overigens maar zelden hebben ingelezen) met 
minachting werd neergezien, naar de status van een vak-
gebied dat met voorzichtige openheid wordt benaderd. 
Hoewel de beroepsorganisatie van academische para-
psychologen al sinds 1969 deel uitmaakt van de alge-
mene organisatie van wetenschappers, de American 
Association for the Advancement of Science, blijft deze 
discipline door de meeste wetenschappers met schou-
derophalen dan wel rollende ogen bekeken worden. 
Er is zelfs een kader van toegewijde über-sceptici dat 
ervoor zorgt dat deze houding ook in Wikipedia wordt 
weerspiegeld. Zo begint de Wikipedia-pagina over on-
derzoek naar paranormale verschijnselen met de zin: 
“Parapsychologie is a pseudoscience…”
De twee hier besproken boeken, en andere recente en 
ook reeds aangekondigde boeken, zouden moeten hel-
pen de deur op een kier te zetten om zo licht te doen 
schijnen op het werk binnen en buiten de parapsycholo-
gische laboratoria.

Bewogen geschiedenis
De wat problematische geschiedenis en ontwikkeling 
van de parapsychologie wordt in beide boeken in de 
eerste hoofdstukken gepresenteerd: de opkomst van het 
spiritisme tegen het einde van de negentiende eeuw, 
de mediums, de spokenjagers, de gedachtelezers, 
evenals de tafelzwevers en mystici. In de dertiger jaren 
van de vorige eeuw trokken deze zaken de belangstel-
ling van een paar serieuze academici, en met name de 
aandacht van de beroemde J.B. Rhine die op de Duke 
University (Durham, NC) werkte. Hij leende nieuwe on-
derzoeksmethoden van het tamelijk nieuwe veld van de 
experimentele psychologie, en het was vooral Rhine die 
de statistiek introduceerde in de parapsychologie. (Noot 
van de vertaler: terzelfder tijd was prof. Heymans van de 
Universiteit van Groningen ook begonnen met parapsy-
chologisch onderzoek en zijn methoden waren eigenlijk 
geavanceerder dan die van Rhine). 
Bekende wetenschappers waaronder enkele Nobelprijs-
winnaars hadden wel al eens onderzoek gedaan naar de 
mogelijke nieuwe natuurkunde waar deze ‘krachten van 
de geest’ op zouden wijzen, maar omdat de natuurkunde 
zelf in hevige beroering was vanwege de komst van de 
relativiteitstheorie en de kwantummechanica, werden 
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deze wetenschappelijke uitstapjes nauwelijks opge-
merkt.
Er ontstond een nieuwe tak van wetenschap, de parapsy-
chologie, waarbij methoden werden gebruikt die meer 
geëigend waren voor laboratoria dan voor de schaars 
verlichte vertrekken waarin de mediums hun seances 
hielden. Het is niet zo dat de verhalen over spontane 
wonderen en de vele al dan niet geverifieerde anekdotes 
ophielden, maar de nadruk kwam nu te liggen op het 
soort onderzoek dat ook aan eerstejaars-psychologie-
studenten wordt onderwezen: het zoeken naar relevante 
parameters. En in dit geval: parameters van wat Rhine 
noemde ‘buitenzintuiglijke waarneming’ en ‘psychokine-
se’. De oorspronkelijke opvallend grote afwijkingen van 
toevalskans werden alleen allengs minder, wat wellicht 
werd veroorzaakt door de saaiheid van dit soort experi-
menten. Maar de cumulatieve statistiek werd wel steeds 
overtuigender en leek te wijzen op een nieuw proces dat 
zelfs haaks leek te staan op de ‘nieuwe fysica’.
Voor de duidelijkheid: Rhine koos het label ‘buitenzin-
tuiglijk’ niet om te suggereren dat we naast ogen, oren, 
neus etc. nog over een ander sensorisch orgaan zouden 
beschikken. Hij bedoelde ‘buiten’ in de zin zoals in  
‘buitenechtelijke sex’. (Noot van de vertaler: maar het 
gebruik van die term ‘buitenzintuiglijk’ heeft wel geleid 
tot het speculeren over een extra zintuig, misschien niet 
concreet maar zeker als theoretische metafoor.) Rhine 
meende niet alleen dat deze verschijnselen zich afspeel-
den buiten de grenzen van onze sensorische organen 
maar ook buiten de grenzen van ruimte en tijd. Hij hoop-
te met onderzoek naar de ‘Reach of Mind’, zoals hij dat 
noemde, antwoorden op zingevingsvragen te vinden die 
dieper zouden gaan dan het toen in de psychologie in 
zwang zijnde ‘behaviourisme’ dat zich vooral bezighield 
met laboratoriumratten en statistiek.
Was Rhine op zoek naar zaligmaking in de paranormale 
verschijnselen? Misschien, maar dat doet er eigenlijk 
niet toe, want in de zeventiger jaren resulteerde de voor-
uitgang in het onderzoek in een complexere en rijkere 
technologie die zelfs praktisch toegepast leek te kunnen 
worden. De Sovjets en de Amerikaanse regering stelden 
geld beschikbaar voor onderzoek naar paranormale spio-
nage. Het Amerikaanse programma werd gefinancierd en 
onder intens toezicht uitbesteed door het ministerie van 
defensie maar ook andere instanties zoals het CIA, DEA, 
NSA, NSC oftewel de hele batterij van Amerikaanse drie-
letter-instellingen om maar te zwijgen van de geheime 

dienst. Gedurende de laatste tien jaar van het bestaan 
van dit programma dat toen de wat duffe codenaam ‘Star 
Gate’ kreeg, werd het wetenschappelijk deel van het 
project geleid door Ed May, die zijn graad behaalde in de 
nucleaire fysica. May droeg zorg voor de besteding van 
vele miljoenen dollars, totdat het project in 1995 werd 
afgesloten.
Recentelijk zijn May en een aantal collega’s begonnen 
met het documenteren van al het tot nu toe geheime en 
geclassificeerde materiaal in wat uiteindelijk een data-ar-
chief moet worden, overeenkomend met tien boekdelen. 
Hij was co-editor van Anomalous Cognition (de neutrale 
term voor ESP, buitenzintuiglijke waarneming) en ESP 
Wars: East and West. Beide boeken verschenen in 2014. 
In het hier besproken Extrasensory Perception (hierna 
te noemen ‘ESP’) gaan hij en Sonai Bhatt Marwaha, een 
Indiase psycholoog, verder met het geven van hun over-
zicht van de diverse meer recente onderzoeksonderwer-
pen en resultaten uit dit onderzoeksgebied aan de rand 
van de orthodoxe wetenschap. Maar dat niet alleen. Het 
boek is vooral uniek omdat het een bespreking geeft van 
een duizelingwekkende variëteit van mogelijke theoreti-
sche benaderingen.
Ongeveer tegelijkertijd met ‘ESP’ verscheen Parapsy-
chology: A Handbook for the 21st Century: een iets 
afwijkend maar wel convergent boek (hierna het 
‘Handboek’ genoemd) onder de redactie van voorna-
melijk Etzel Cardeña van de universiteit van Lund waar 
hij het Centrum voor Bewustzijnsonderzoek en Anomale 
Psychologie leidt. Zijn belangrijkste co-editor is John 
Palmer, onderzoeksdirecteur bij het Rhine Research 
Center in North Carolina en tevens hoofdredacteur van 
het Journal of Parapsychology.
De meeste auteurs die bijdragen hebben geleverd aan 
een van deze boeken zijn gepromoveerd in relevante 
onderzoeksgebieden en een aantal is hoogleraar. Beide 
boeken hebben een hoofdstuk over relevante methoden 
van onderzoek door Jessica Utts, hoogleraar statistiek 
aan de Universiteit van Californië (Irvine). Utts is presi-
dente van de American Statistical Association. Kortom, 
de auteurs zijn niet gerekruteerd uit een verzameling 
merkwaardige toekomstvoorspellers die naar vieze tarot-
kaarten en kristallen bollen staren.

‘Veelbelovend immaterialisme’
Vier hoofdstukken in het ‘Handboek’ handelen over 
mogelijke aanwijzingen betreffende ‘leven na de dood’, 
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reïncarnatie-studies, geesten en poltergeist-onderzoek 
(meestal geïnterpreteerd als emotie-gedreven psycho-
kinese in plaats van als contact met de doden). Maar 
ook, minder interessant, over het zogenaamde ‘band-
stemmen-fenomeen’ waarin toevallige ruis een paar se-
conden spraak van gene zijde lijkt te bevatten. Er bestaat 
een woord voor dit soort ervaringen: ‘pareidolia’, de truc 
van de geest waardoor devote mensen de heilige maagd 
Maria waarnemen in de wolken of in een onderbroek. De 
schrijvers van dit hoofdstuk zijn openhartig genoeg en 
schrijven: “het vertrouwen [in het band-stemmen-feno-
meen] dat deze ‘waarnemers’ hebben, betekent meestal 
dat anderen niet hetzelfde zullen horen.”
Daar staat tegenover dat in het ‘Handboek’ een zeer 
indrukwekkende poging wordt gedaan door Edward F. 
Kelly, een hoogleraar bij de afdeling waarnemingspsy-
chologie van de Universiteit van Virginia, om aan te 
tonen dat de geest absoluut niet volledig te identificeren 
is met de hersenen. De geest moet onzichtbaar, en noch 
materieel noch energetisch zijn en, zo stelt Kelly, in staat 
zijn om het lichamelijk sterven te overleven. Hoe kan de 
geest dan toch gekoppeld zijn aan het brein en andere 
organen? Mmmm… middels psi misschien?
We zouden deze opvatting ‘veelbelovend immateria-
lisme’ (‘promissory immaterialism’) kunnen noemen. Het 
is een opvatting die niet erg populair is onder neurowe-
tenschappers. Maar wel een opvatting die steeds meer 
status krijgt onder filosofen, zoals Strawson en Chalmers 
die het ‘panpsychisme’ aanhangen. (Noot van de verta-
ler: panpsychisme is de opvatting dat alles een simpele 
vorm van bewustzijn heeft, ook objecten en deeltjes.) 
Het is bovendien de onderliggende stroming in het den-
ken van veel parapsychologen, zoals Stephan Schwartz 
en Charles Tart, die overwegen dat de geest niet alleen 
het hele universum doordringt maar zelfs de oorsprong 
van alles is. 
Anderen beschouwen dit soort opvattingen als een ‘ca-
tegory mistake’, een term uit Gilbert Ryle’s beroemdste 
boek The Ghost in the Machine.

Bepaald onbepaald
Voor mij zijn de meest waardevolle bijdragen van de hier 
besproken boeken vooral de diverse hoofdstukken over 
de meer natuurkundig georiënteerde theorieën over psi: 
hoe werkt het, waarom werkt het zo dikwijls absoluut 
niet, hoe zouden deze verschijnselen in het machtige 
bouwwerk van de hedendaagse fysica kunnen worden 

geïntegreerd? Het lijkt belachelijk om het te proberen en 
onmogelijk om te doen. Maar zijn veel verschijnselen van 
de kwantummechanica op zichzelf ook niet vreemd? Wat 
te denken van het verschijnsel ‘entanglement’ (‘verwe-
venheid’), waarbij de toestand van twee (in het verleden 
interacterende en dus ‘verweven’) deeltjes onbepaald en 
vaag blijft tot het moment waarop één van de twee ge-
meten wordt: op dat moment is ook de toestand van het 
tweede deeltje onmiddellijk bepaald. En dat zelfs wan-
neer die twee deeltjes inmiddels op een lichtjaar afstand 
van elkaar zijn en er niet langs normale weg informatie 
over de bepaling van het ene deeltje naar het andere 
deeltje kan zijn overgeseind.
Is zo’n verschijnsel als ‘entanglement’ dan misschien de 
sleutel tot de mogelijke kennis van de toekomst? (Noot 
van de vertaler: snelheden groter dan de lichtsnelheid 
komen formeel overeen met een teruglopende tijd). Nee 
helaas, de kwantummechanische correlaties (noot van 
de vertaler: ook wel ‘nonlocale correlaties’ genoemd) 
tussen die deeltjes zijn weliswaar reëel maar je kunt 
ze niet zo moduleren dat je er een (klassiek) signaal 
mee kunt overzenden. De zogeheten Observationele 
Theorieën in de parapsychologie, die gebaseerd zijn op 
een ietwat gedateerde versie van de kwantumtheorie, 
poneren dan ook dat deze vage kwantumtoestanden al-
leen maar ‘bepaald’ raken als wij ze observeren.
In beide boeken wordt de Observationele Theorie be-
sproken door Brian Millar, een keuze voor dezelfde 
auteur dus, als ware dat een illustratie van de ‘entang-
lement’ vanuit een superpositie, juist de ‘entanglement’ 
die het hart vormt van die Observationele Theorie…

De geest moet onzichtbaar, en 

noch materieel noch energetisch 

zijn en, zo stelt Kelly, in staat zijn 

om het lichamelijk sterven te over-

leven. Hoe kan de geest dan toch 

gekoppeld zijn aan het brein en an-

dere organen? Mmmm… middels 

psi misschien?
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[in het] model van ‘pragmatische 

informatie’ is het onvermijdelijk dat 

psi zwakker wordt naarmate de infor-

matie die via psi beschikbaar komt 

bruikbaarder is. Waarom? Omdat 

het universum nu eenmaal geen zo-

genaamde ‘time-loops’ kan toelaten 

vanwege de daaruit voortkomende 

paradoxen… 

Theoretici in beide boeken proberen uit alle macht om 
psi met de huidige ‘normale’ wetenschap te verzoenen. 
In ‘ESP’ (Deel 2) haalt Bernard Carr, hoogleraar wiskunde 
en astronomie aan de Universteit van London, er een 
‘hyperspace’-dimensie bij: extra dimensies bovenop de 
vier die gevormd worden door ruimte en tijd, net zoals in 
de zogenaamde snaartheorie. May en Depp overpeinzen 
‘wormholes’, een soort tunnels in de ruimte-tijd, zoals 
die voorkomen in de algemene relativiteitstheorie. De 
helaas recentlijk overleden computerwetenschapper 
Richard Shoup neemt zelfs een nog vreemder zijpad. 
Shoup is een van de uitvinders van programmeerbare 
logische schakelingen en is waarschijnlijk de enige para-
psycholoog die zowel een Emmy als een Oscar won voor 
zijn technisch werk. Hij schetst de contouren van een on-
derzoeksprogramma waarin het begrip causaliteit wordt 
losgelaten en correlatie het kernbegrip vormt. Hij doet 
dat op grond van de tijd-symmetrie die nu eenmaal fun-
damenteel is in de fysica. Daniel P. Sheehan, hoogleraar 
fysica aan de universiteit van San Diego, pleit voor een 
link tussen precognitie en, jawel, ‘retro-causaliteit’. 
En de Duitse onderzoeker Walter von Lucadou tot slot, 
presenteert zijn model van ‘pragmatische informatie’, 
waarin het onvermijdelijk is dat psi zwakker wordt naar-
mate de informatie die via psi beschikbaar komt bruik-
baarder is. Waarom? Omdat het universum nu eenmaal 
geen zogenaamde ‘time-loops’ kan toelaten vanwege de 
daaruit voortkomende paradoxen. 
Is er ook maar een mogelijkheid om de dynamische kan-
ten van zulk een mysterieus proces te ‘vangen’? Ed May’s 
hoofdstuk waarin de gradiënt van entropie een sleutel-
rol vervult, is voor de leek nagenoeg onbegrijpelijk en 

misschien wel iets te vergezocht. Dat geldt wellicht ook 
voor Dick Bierman’s hoofdstuk ‘Consciousness-induced 
restoration of Time Symmetry’. Toch moet een dergelijke 
theorie ooit een verklaring voor psi geven, want om col-
lectieve fraude dan wel pure stupiditeit in de parapsy-
chologische gemeenschap te suggereren, zoals sommige 
sceptici doen, dat voldoet gewoonweg niet.

Kritiek
Opmerkelijk genoeg bevatten zowel ‘ESP’ als het 
‘Handboek’ een omvangrijk hoofdstuk door auteurs die 
kritiek op de parapsychologie hebben. In ‘ESP’ zijn dat 
Eric-Jan Wagenmakers, hoogleraar van de programma-
groep methodenleer van de Universiteit van Amsterdam 
(merkwaardig genoeg op dezelfde afdeling als Bierman) 
en vier van zijn collega’s. Bij hun kritiek maken ze ge-
bruik van de Bayesiaanse statistiek waarin je eigen voor-
oordeel een rol speelt, en ze stellen die in plaats van de 
traditionele frequentie-statistiek.
Iemand die Bayesiaanse statistiek gebruikt, een 
‘Bayesian’, kan geen vooroordeel van ‘nul’ hebben, want 
uiteindelijk kan alles misschien wel waar blijken, wie 
weet zijn we onderdeel van een guitige Second-Life vir-
tuele cosmos. Maar het is niet meer dan logisch dat we 
een extreem kleine waarschijnlijkheid, van bijvoorbeeld 
0.0000000001 of minder, toekennen aan de claim dat 
de aarde plat is, of dat psi echt bestaat. Als je van een 
dergelijk lage waarschijnlijkheidswaarde uitgaat dan 
wordt het welhaast onmogelijk om je mening te veran-
deren, ongeacht hoe sterk en consistent het materiaal 
is (en experimentele psi is zelden sterk of stabiel, het is 
veeleer cumulatief over experimenten op de langere ter-
mijn). Wagenmakers is openhartig over zijn interesse in 
wat hij tot in zijn gewrichten voelt als absurde nonsens: 
“Als onze standaard wetenschappelijke methodes het 
toelaten het onmogelijke te bewijzen (zoals parapsycho-
logie lijkt te doen), dan zijn deze methodes zeker toe 
aan een herziening” aldus Wagenmakers. Dit werd vroe-
ger wel gekenschetst als het platbranden van het dorp 
om het dorp te redden.
In het ‘Handboek’ wordt de rol van scepticus waargeno-
men door Douglas Stokes. Hij is mathematisch psycho-
loog en voormalig lid van de redactie van het Journal of 
Parapsychology. Stokes is ontgoocheld geraakt over het 
hele onderzoeksdomein van de parapsychologie, en is 
ervan overtuigd dat er meer gerommel mogelijk is dan 
zelfs de meest gisse onafhankelijke waarnemer kan ont-
dekken. Het is een opvatting die wordt ondersteund door 
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de recente stuiptrekkingen in de sociale wetenschappen, 
waar een rel uitbrak over de zogenaamde ‘dubieuze on-
derzoekspraktijken’. 
Er blijken vele mogelijkheden te zijn om je resultaten 
beetje bij beetje naar de door jou gewenste uitkomst om 
te buigen. De meeste onderzoekers doen dit geheel on-
bewust en menen dat wat ze doen echt niet zo schadelijk 
is: stoppen met je experiment op het moment dat de 
data er goed uitzien, de niet significante uitkomsten niet 
publiceren, en zo nog een tiental onderzoekspraktijken. 
Terwijl ik deze boekrecensies schrijf, zit er een artikel in 
de pijplijn van Bierman & Spottiswoode waarin al deze 
dubieuze onderzoekspraktijken statistisch gesimuleerd 
worden. De auteurs hebben zo geanalyseerd of je de 
resultaten van een meta-analyse van de zogenaamde 
Ganzfeld-telepathie-experimenten zou kunnen verklaren. 
Deze exercitie resulteert in de conclusie dat meer dan 
de helft van het Ganzfeld-telepathie-effect verklaard 
zou kunnen worden wanneer parapsychologen net zo 
vaak dit soort dubieuze praktijken gebruiken als hun 
collega’s uit de reguliere mainstream-psychologie. Het 
significantieniveau van de Ganzfeld-resultaten dondert 
dan in elkaar van een verbijsterende toevalskans van 
0.0000000000000001 naar 0.003. Dat is nog steeds 
een kans van slechts 3 op 1000 dat de resultaten toeval-
lig zijn, maar de critici zullen honend stellen dat para-
psychologen nog veel meer aanrommelen dan reguliere 
psychologen. Immers: psi kan volgens de critici niet 
bestaan, dus elk onderzoek dat dat bestaan aantoont, 
kan niet deugen. Tegenover dit vooroordeel van de critici 
kunnen we bijvoorbeeld stellen dat tijdschriften voor pa-
rapsychologie de eersten waren om expliciet ook experi-
menten waar niets uitkwam te publiceren, een beleid dat 
gunstig afsteekt tegen het beleid van vooraanstaande 
wetenschappelijke bladen als Nature en Science die al-
leen verrassende nieuwe resultaten waardig achten om 
op hun heilige papier gepubliceerd te worden.

Verder…
Helaas heb ik in deze boekenbespreking veel moeten 
weglaten. Zo zijn er verrassende resultaten die schreeu-
wen om verder wetenschappelijk onderzoek en wellicht 
om een uitbreiding van ons theoretisch kader, zoals de 
precessie van Mercurius uiteindelijk pas verklaard werd 
door de komst van de relativiteitstheorie.
Het ‘Handboek’ bevat hoofdstukken door Dean Radin 
over het verschijnsel presentiment, een waarneembare 
fysiologische verandering in de huidgeleiding of hersen-

toestanden voorafgaande aan een toevallige schok. Het 
zou kunnen dat dit verschijnsel ons helpt bij het rijden 
op onze moorddadige autowegen. Zo legt psychothera-
peut James Carpenter ons in zijn ‘First Sight’-model uit 
dat psi een continu proces zou zijn dat ons beschermt 
tegen onheil. Hoe klein dit effect ook zou zijn, het heeft 
altijd een evolutionair voordeel. Dit evolutionaire argu-
ment wordt nader onderzocht door Richard Broughton in 
het ‘Handboek’. 
Beide boeken zijn er niet om opwindende verhalen te 
vertellen – het zijn studieboeken met substantie en 
geen vermaakboeken. Maar één hoofdstuk in ‘ESP’ 
(Deel 1) is echt opwindend: het is een nagenoeg let-
terlijk verslag van de bekende militaire ‘remote viewer’ 
Joe McMoneagle. Hij moet in 1979 in opdracht van de 
National Security Council proberen om bepaalde details 
van het Sovjet-wapenprogramma te achterhalen. Stap 
voor (dubbel blinde) stap werkt Joe zijn virtuele lichaam 
door een op het land gesitueerde betonnen gebouw van 
extreme afmetingen. En hij beschrijft voor het eerst de 
nog niet afgebouwde en indertijd onbekende Typhoon 
TK089 duikboot. De Typhoon (ook wel Shark genoemd) 
was een enorme door nucleaire energie voortbewogen 
en met ballistische raketten uitgeruste duikboot met een 
wat afwijkend ontwerp. McMoneagle beschrijft het met 
enige details. Maar de chef van de CIA die zich met het 
Russische wapenprogramma bezighield, Robert Gates, 
verwees het rapport als ‘totale fantasie’ naar de prul-
lenmand. McMoneagle vernam via via dit oordeel en 
schreef aan Gates: “de tewaterlating van de Fantasie is 
over 112 dagen”. Admiraal Stewart bracht deze medede-
ling over aan de NSC en de plek werd 114 dagen later 
opnieuw (waarschijnlijk middels luchtfoto’s) onderzocht. 
Toen bleek er een groot kanaal te zijn gegraven van het 
gebouw naar de zee en er lag een Typhoon in de haven. 
Wat had Gates daarop te zeggen? “Een gelukkige gok”!
Vele jaren later was dezelfde Gates betrokken bij het 
beëindigen van het Star Gate-programma waarbij hij 
publiekelijk durfde te beweren dat er “nooit iets bruik-
baars uit de paranormale spionage was voortgekomen.” 
Tegenwoordig participeert Joe McMoneagle in het onder-
zoeksprogramma van het laboratoium voor Fundamental 
Research van Ed May. En hij produceert nog steeds ver-
rassend goede beschrijvingen van plaatsen waarover hij 
totaal geen normale informatie heeft. Maar we kunnen 
gerust gaan slapen, want het is waarschijnlijk, net als 
alles wat in deze boeken wordt behandeld, slechts fanta-
sie en gelukkig gokken! n

BOEKBESPREKING



TVP • TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE & BEWUSTZIJNSONDERZOEK • NR 2 • 201522

Dit jaar werd de 58ste jaarlijkse internationale 
bijeenkomst van onderzoekers van paranormale 
verschijnselen gehouden op de indrukwekkende 
Greenwich Universiteit. Net zoals in voorgaande 
edities van deze conventie die in de UK plaatsvon-
den, werd het jaarlijkse congres van onze Britse 
zustervereniging, de SPR, gecombineerd met de 
PA Convention. Mede hierdoor was het pro-
gramma duidelijk van wisselende kwaliteit. En 
ook liepen de onderwerpen wat meer uiteen. 
Zo kreeg de geschiedenis van de parapsy-
chologie en hoe die te archiveren een iets 
ruimere plaats. Interessant was het om 
in dat verband van Wim Kramer te ver-
nemen dat binnenkort het hele archief 
van de beroemde paragnost Gerard 
Croiset bij het archief van de ge-
meente Utrecht beschikbaar komt. 
Hierdoor zou allerlei onderzoek 
mogelijk worden. Misschien is 
er onder de lezers van dit TvP 
wel een SPR-lid die alle politie-
zaken wil analyseren waarbij 
Croiset betrokken was?

Dick Bierman

Parapsychological
Association 

—Verslag van de hoogtepunten 
& dieptepunten van de 

2015-conventie



Niet alle lezingen gingen over de parapsychologie per se, 
een aantal handelde ook over het geloof in paranormale 
verschijnselen en over bijgeloof. In deze laatste cate-
gorie was er een buitengewoon grappige bijdrage van 
Nicola Lasikiewicz van de Universiteit van Singapore. Zij 
had pennen uitgedeeld bij een tentamen. Een deel van 
de studenten kreeg een pen waarbij werd verteld dat 
het een ‘magische’ pen was waarmee eerder hele goede 
tentamenresultaten waren bereikt. De controlegroep ont-
ving geen nadere informatie. De resultaten van de groep 
studenten die een ‘magische’ pen kregen, waren signifi-
cant beter dan die van de studenten met een ‘normale’ 
pen. De onderzoekster stelde dat de studenten met de 
magische pen meer zelfvertrouwen kregen en daardoor 
minder angstig waren en beter presteerden. Zij merkte 
op dat in de sport magische rituelen ook zeer veel voor-
komen en wellicht dezelfde rol vervullen. Haar bevinding 
zou goed kunnen aansluiten bij het gegeven dat veel 
topsporters (in met name de atletiek) inspiratie en kracht 
putten uit hun relgieuze overtuiging.

Voorspellend dromen
Caroline Watt presenteerde een efficiënte methode om 
voorspellende dromen te onderzoeken. Hierbij hoeven 
de deelnemers alleen maar een dagelijkse checklist bij 
te houden. Je kunt dan de volgende dag per deelnemer 
een (random gekozen) target-film via internet beschik-
baar maken, en die target-films zijn ook met behulp van 
een checklist gekarakteriseerd. De mate waarin de gere-
gistreerde droom (meer-dan-toevallig-) overeenstemt met 
de film, geeft dan een getalsmatige score voor de voor-
spellende waarde van de droom. Het lijkt me een zeer 
interessant project voor een studiekring van de SPR om 
zoiets te repliceren. Je hebt wel goede dromers nodig.
Veruit de slechtste bijdrage kwam van een promovenda 
aan het Saybrook Instituut in de VS. Saybrook is het in-
stituut voor ‘transpersonal psychology’. Het was mij een 
raadsel hoe deze bijdrage de reviewers kon passeren. 
De onderzoekster was ‘begaafd’ en had een onderzoek 
gedaan met een onduidelijke vraagstelling waarbij ze 
in telepathisch contact met honden trad na eerst 15 mi-
nuten gemediteerd te hebben. Ze belde dan het baasje 
van de hond op. Het baasje mocht dan, via haar, vragen 
aan de hond stellen, waarna de onderzoekster, via de 
telepathische link die ze met de hond had, het antwoord 
gaf. De baasjes waren unaniem zeer tevreden over de 
antwoorden. Ik geloof dat de bedoeling was dat de on-
derzoekster hiermee aantoonde dat ze daadwerkelijk 

contact had gehad met de honden. Hoewel ik persoonlijk 
de hele vraagstelling al ridicuul vond, is dat niet de be-
langrijkste reden om dit onderzoek als slecht te kwalifi-
ceren. Er mankeerde eenvoudig van alles aan de opzet. 
Zo ontbrak er bijvoorbeeld een controle-conditie. De on-
derzoekster had bijvoorbeeld dezelfde antwoorden die 
ze gaf bij baasje X ook moeten voorleggen aan baasje Y, 
teneinde te zien wat de tevredenheid van Y zou zijn. En 
mocht dat echt laten zien dat die antwoorden alleen en 
speciaal bij baasje X tot tevredenheid aanleiding had-
den gegeven, dan nog is de interpretatie vergezocht dat 
hier een telepathisch contact met de honden een rol zou 
hebben gespeeld. Het zou meer voor de hand liggen dat 
ze een ‘telepathisch’ contact met het baasje had. Maar 
die interpretatie vermeed de onderzoekster zorgvuldig 
omdat ze een aantal baasjes goed kende! Ik was tijdens 
de presentatie blij dat er geen onafhankelijke weten-
schapsjournalisten in de zaal zaten.

Proefpersoonselectie
Wat de pure parapsychologie betreft, was de bijdrage 
van Mario Varvoglis en Peter Bancel interessant. Zij be-
keken alle psychokinese-experimenten met zogenaamde 
random getallen-generatoren (RNG’s) nog een keer. Dat 
onderzoek heeft een enorme knauw gekregen na het 
falen van een grootscheepse replicatiepoging van de 
experimenten van de zogenaamde Princeton Engineering 
Anomalies Research-groep (PEAR) door een interna-
tionaal consortium waarbij ook nog onze eigen Joop 
Houtkooper betrokken was.
Een her-analyse van de oorspronkelijke PEAR-data 
toonde aan dat de resultaten eigenlijk voornamelijk 
toe te schrijven waren aan twee proefpersonen. Als je 
daar rekening mee houdt, dan was de replicatie van het 
consortium veel te kleinschalig en had viermaal groter 
moeten zijn. Ze concluderen dan ook dat bij zogenaamde 
micropsychokinese-experimenten met RNG’s het wense-
lijk is om proefpersonen te selecteren. 
Dit advies is eigenlijk identiek aan het advies dat ik in 
mijn eigen lezing gaf met betrekking tot de zogenaamde 
Ganzfeld-experimenten. Samen met James Spottiswoode 
hadden we uitgerekend dat als parapsychologen onge-
veer op dezelfde wijze onderzoek doen als gewone psy-
chologen –met alle fouten en onvolkomenheden vandien 
(die met betrekking tot gesjoemel in de sociale weten-
schap in het algemeen recentelijk nogal veel aandacht 
hebben gekregen)–, de effectgrootte na correctie voor 
die fouten en onvolkomenheden zo klein zou zijn, dat 
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het effect zonder selectie van proefpersonen eigenlijk 
praktisch niet te meten is. Voor die conclusie kreeg ik de 
de wind van voren: hoe kón ik aannemen dat parapsy-
chologen ongeveer dezelfde fouten maakten als gewone 
experimenteel psychologen! Ik heb met mijn bijdrage 
mogelijk wat vrienden verloren. 

‘Remote viewing 2.0’
Naar mijn gevoel was de bijdrage van Chris Roe de be-
langwekkendste van het hele congres. Hij heeft nu al 
viermaal een experiment gedaan dat lijkt op een ‘remote 
viewing’-experiment, en dat met herhaald succes.
Bij een ‘remote-viewing’-experiment probeert een proef-
persoon een ‘target’-locatie te beschrijven waar iemand 
anders (een soort ‘zender’) zich op dat moment bevindt. 
Na zo’n sessie wordt dan de beschrijving van de proef-
persoon vergeleken met de locatie, bijvoorbeeld: de 
proefpersoon mag uit 4 locaties die hem of haar worden 
voorgelegd, 1 kiezen die voor zijn of haar gevoel het 
meest overeenstemt met de beschrijving. Kans op een 
toevallige ‘hit’ (dat is: een juiste keuze van de target-
‘locatie’ zonder dat daar paranormale informatie bij 
te pas komt) is 25%, maar als we de ‘remote viewing’-
experimenten van de afgelopen decennia achter elkaar 
leggen, dan wordt er significant hoger gescoord. 
‘Remote viewing’ is op zich al een bewerkelijke methode, 
maar Roe heeft er nu nog een extra draai aan gegeven: 
degene die de beschrijving van de ‘target’-locatie pro-
beert te geven, wordt eerst in de zogenaamde Ganzfeld-
situatie gebracht. Dat wel zeggen: de proefpersoon 
wordt gestimuleerd met patroonloos licht (rood licht op 
halve pingpongballen die voor de ogen zijn geplakt) en 
patroonloos geluid (zogeheten witte ruis), en door het 
aldus opgewekte gebrek aan variatie in de externe waar-
neming, gaat de proefpersoon in de Ganzfeld-toestand 
meer interne beelden, gedachten en gevoelens waarne-
men. En natuurlijk: hopelijk bevat die intern-gegenereer-
de bewustzijnsinhoud dan informatie over het ‘target’: 
de random gekozen locatie waar op datzelfde moment 
de ‘zender’-persoon verblijft. 
Roe vond nu dat de resultaten van deze experimenten 
zeer goed repliceren, en dat ze eigenlijk bij elk experi-
ment iets beter worden (omgerekend naar scoring-rate 
met een toevalskans-verwachting van 25%, wordt er 
meer dan 40% correct gescoord). Als extra detail werd er 
in het laatste experiment geen experimentator-‘zender’ 
naar de random-gekozen locatie gestuurd en werd in 
plaats daarvan Google Earth gebruikt.

Herhaaldelijk niet-repliceerbaar…
Replicatie is wellicht het meest belangrijke issue in de 
experimentele parapsychologie. Niet vaak zien we dat 
een onderzoeksgroep keer op keer ongeveer hetzelfde 
resultaat boekt. En er zijn nu al minimaal drie theorieën 
die voor dat gebrek aan replicatie een verklaring geven. 
Maar de juiste theorie zou ook een verklaring moeten 
geven voor de gevallen waarin er géén ‘decline’ optreedt, 
zoals bij het onderzoek van Roe. 
In een nazit met Walter von Lucadou, de ‘vader’ van een 
van deze theorieën, bespraken we waarom de resultaten 
van Roe’s experimenten zo netjes werden gerepliceerd. 
Volgens Von Lucadou zou het wel eens aan de manier 
kunnen liggen waarop de resultaten geanalyseerd wor-
den. In tegenstelling met nagenoeg alle andere ‘remote 
viewing’-experimenten, krijgen de proefpersonen van 
Roe alleen feedback van het target en spelen ze verder 
geen rol in de analyse. Pas aan het einde van de hele rit 
gaan alle data naar een jury om te worden beoordeeld. 
Juist door deze opzet is het onmogelijk dat eventuele 
paranormale informatie binnen één sessie van het ex-
periment van Roe een ‘pragmatische’ waarde krijgt. En 
inderdaad zou volgens de theorie van Von Lucadou een 
replicatie van een experimenteel resultaat worden ver-
hinderd wanneer in de opzet van dat experiment de mo-
gelijkheid wordt opengelaten om de psi-informatie ‘prag-
matisch’ te gebruiken. Reden: een dergelijk gebruik van 
psi-informatie (voor eigen voordeel) zou kunnen leiden 
tot allerlei paradoxen (onder andere tijds-paradoxen), en 
die staat de natuur eenvoudig niet toe.
Interessant genoeg gaat Von Lucadou’s redenering ook 
op voor het reeds meerdere malen in dit tijdschrift be-
sproken Global Consciousness project (GCP). En ook 
dat project vertoont door de jaren heen geen afname 
(‘decline-effect’) van de resultaten. n
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