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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 verdie-
pen… 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
Uit de inzendingen maken we een selectie die we, na overleg 
met de inzenders, zullen plaatsen in deze rubriek…

Buitengewone ervaringen

Voorbeeld 3 uit het artikel:

Voodoo?
Ongeveer zes jaar geleden verbrak ik de relatie met 
mijn ex-vrouw omdat ik een nieuwe relatie begon met 
een andere vrouw. Mijn ex-vrouw was jaloers en ver-
oorzaakte diverse scenes, maar ze bereikte daar niks 
mee. Het probleem is dat ze zich altijd bezig hield met 
spirituele scéances. Een vriend van mij vertelde me 
toen dat ze twee voodoopoppen had gemaakt die ze 
bij de begraafplaats had begraven. Ik kan er geen eed 
op zweren dat dit verhaal klopt. Maar ik kan het ook 
niet helemaal uitsluiten, want ze hield zich altijd met 
dat soort zaken bezig.
Het begon met mijn been. Ik kneusde mijn enkel zo 
dat hij helemaal stuk ging. Ik moest een aantal maan-
den in het ziekenhuis doorbrengen. Zelfs nu nog ben 
ik arbeidsongeschikt en moet ik leren omgaan met 
de pijn, terwijl dit ongeluk alweer vier jaar geleden 
gebeurde. En geen enkele dokter weet wat er aan de 
hand is. Dus ik lijd ook onder de financiële gevolgen. 
In het verleden werkte ik met succes als freelancer, 

maar nu leef ik van een uitkering zonder enig uitzicht 
op verbetering. Daarnaast horen we voortdurend ge-
klop in ons appartement, en deuren gaan open zonder 
dat er iemand aanwezig is. Op een avond voelde ik 
een verschrikkelijke pijn in mijn been. De dag erna 
had ik een scheur in mijn dijbeen, dus opnieuw een 
wond aan mijn been. Ik heb een kleine jongen van 
drie jaar, en met hem hebben we alleen maar ellende. 
We gingen met hem naar een psycholoog vanwege 
zijn agressieve gedrag waar we niet mee om kunnen 
gaan. Ik kan je nog meer veel verhalen vertelen, er 
komt zowat geen einde aan. […] Zo naar als ik me nu 
voel heb ik me nog nooit eerder gevoeld.

Voorbeeld 5 uit het artikel:

Overleden echtgenoot…
Na de dood van mijn man in mei, gebeurden er vreem-
de dingen met mij waar ik tot nog toe nog geen ver-
klaring voor heb. […] Toen mijn man overleed stopte 
de klok, ook al was hij opgewonden. ’s Avonds ging 
de deur van de woonkamer vanzelf open, maar er was 
geen tocht. ’s Nachts hoorde ik gekletter alsof een 
drinkglas op de grond was gevallen. Maar toen ik ging 
kijken leek alles helemaal in orde.  n

In het artikel van Walter von Lucadou in dit 
TvP (zie pagina 10 ev.) wordt een aantal voor-
beelden van spontane ervaringen genoemd. 
Hieronder plaatsen we twee van die voorbeel-
den: 3 en 5.
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Dit interview verscheen eerder in: 
Koorddanser Magazine (www.kd.nl)

M
et dank aan Arthur Avalo

n

Het vak parapsychologie-oude-stijl 
zal verdwijnen, vermoedt hij. Maar 

de aandacht voor buitengewone 
ervaringen van de menselijke geest 
niet. Aldus filosoof en parapsycho-
loog Hans Gerding. De belangstel-

ling voor de ‘exceptional experiences’ 
hoort ook meer thuis in de medische 

sfeer, die van de geestelijke gezondheids-
zorg. Wetenschappers even wakker wor-
den svp! In 2013 zwaaide prof. dr. Hans 

Gerding (1947) af als bijzonder hoogleraar 
‘Metafysica in de Geest van de Theosofie’ 

aan de Universiteit in Leiden, 
Instituut voor Wijsbegeerte. 

INTERVIEW met
Hans Gerding

Ewald Wagenaar

TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE & BEWUSTZIJNSONDERZOEK • 2016 • Nr. 42



Ruim negen jaar was hij als filosoof in de academi-
sche arena actief. Ook trad hij af als directeur van het 
Parapsychologisch Instituut in Utrecht, waar hij vanaf 
midden jaren tachtig gewerkt heeft.
Van zijn persoonlijke interesse in filosofie, bewustzijn 
en spiritualiteit maakte hij zijn beroep. Na zijn studie 
filosofie met parapsychologie als specialisatie, promo-
veerde Hans in 1993 op de Kant-Swedenborgdiscussie. 
Steeds meer richtte hij zich op buitengewone ervarin-
gen, zogeheten exceptional experiences. Van telepa-
thie tot buitenlichamelijke ervaringen, van psychoki-
nese tot spirituele crisis. Verder deed hij filosofisch 
onderzoek, laboratoriumonderzoek naar telepathie, 
en hij werkte aan spraakmakende parapsychologische 
onderzoeken, zoals die rond de ontvoeringszaak van 
Gerrit-Jan Heijn, de Drutense Poltergeist en voorspel-
lende dromen over de vuurwerkramp in Enschede. 
Bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar pleitte hij 
voor meer serieuze aandacht van de geestelijke ge-
zondheidszorg voor het fenomeen spirituele crisis. 
Want die wordt in de reguliere gezondheidszorg nog te 
vaak met een psychiatrisch etiket toegedekt. Met grote 
nadelen voor de patiënten. Een paar vragen aan Hans 
Gerding. 

Leverde het onderzoek naar die ontvoering van Gerrit-
Jan Heijn destijds wat op? 
Dat viel tegen. Postzakken vol met tips bekeken we 
dagelijks. We kregen die van de politie. We vonden 
daarin wel aanwijzingen dat Heijn op de Veluwe zou 
zijn. Op onze aanwijzingen is er toen gezocht. We 
zaten er acht kilometer naast. De ‘bottom line’ is dat 
niet de paragnosten, maar de politie Heijn gevonden 
heeft. Wel vonden we in de tips patronen die para-
psychologisch interessant zijn maar politioneel geen 
waarde hebben. 

Wat voor patronen zaten er in die tips?
De meeste tips waren van mensen die zichzelf niet 
paranormaal begaafd noemden. Een kleiner deel van 
de tips kwam van mensen die zich wel paranormaal 
begaafd noemden en het kleinste deel van mensen die 
als paragnost hun brood verdienden. We ontdekten 
dat hoe ‘professioneler’ een paranormale tipgever 
was, hoe meer risico hij nam in zijn uitspraken. Dus 
een beroepsparagnost noemde een precieze plek, 
terwijl anderen vage uitspraken deden waar je niet op 
kunt rechercheren. 

Wanneer begon het vak parapsychologie?
Al zo’n 250 jaar geleden. Toen Mesmer met het ‘dierlijk 
magnetisme’ Frankrijk veroverde. Dat is wat we nu 
‘magnetiseren’ noemen. Daarbij kwamen trancefeno-

menen voor. Dat leidde tot medische toepassingen van 
hypnose en de psychologie van het onbewuste, met 
voormannen als Freud en Jung. In 1882 begon met de 
oprichting van de SPR (Society for Psychical Research) 
de parapsychologie als vakgebied. Dat vloeide voort 
uit de hype van het spiritisme in het midden van de 
19e eeuw. Het was een reactie op het materialistische 
denkklimaat van die tijd. Met de oprichting van de SPR 
begon het wetenschappelijk onderzoek naar o.a. spi-
ritistische verschijnselen. In de jaren 20 van de vorige 
eeuw kwam er een scheiding tussen parapsychologie 
en spiritisme. In de parapsychologie deed men toen 
kwantitatief onderzoek met o.a. kaartraadproeven. Er 
waren wel significantie uitkomsten, maar veel kon men 
er niet mee. Er ontstonden geen modellen of eendui-
dige visies. De spiritisten gingen hun eigen weg. 

Wetenschap en parapsychologie hebben een ‘gespan-
nen’ verhouding, lijkt het.
Het probleem is dat we bij parapsychologie praten 
over ervaringen die niet altijd in een laboratorium re-
produceerbaar zijn. En ‘niet altijd’ is dus niet ‘nooit’. 
Maar de afstand tussen de weinige experimenten en 
wat mensen in het dagelijks leven ervaren is groot. 
Wat ik mis is dat de wetenschap de verschijnselen 
open tegemoet wil treden. Dit onderzoek naar excep-
tional experiences is vooral zo belangrijk omdat meer 
dan de helft van de bevolking ervaringen op dit gebied 
rapporteert, waarbij een grote groep mensen aangeeft 
deze ervaringen belangrijk te vinden. Neem bijvoor-
beeld crisistelepathie: iemand droomt over het sterven 
van een medemens, die daadwerkelijk overleden is 
zoals in de droom werd gezien. Als je zo’n droom als 
een buitenzintuiglijke waarneming ziet, dan betekent 
het dat de menselijke psyche niet omheind is. Dat 
is voor veel academici niet één brug, maar een paar 
bruggen te ver. Dat begrijp ik wel, maar ik zou zeggen: 
doe dan meer onderzoek. Het onderzoek dat feitelijk 
gedaan wordt, is een druppel op de gloeiende plaat. 
Het is uitgerekend: van het geld dat het wetenschap-
pelijk parapsychologisch onderzoek in de laatste 
honderd jaar gekost heeft, kan de gewone psychologie 
maar een paar weken draaien. Dat zegt genoeg. 

Het Ganzfeld-telepathie-onderzoek onderbouwde toch 
dat bepaalde afwijkingen statistisch significant zijn, en 
dat er ‘iets’ aan de hand is waardoor die afwijkingen 
ontstaan?
Ja, er is interessant wetenschappelijk materiaal, met 
goede cijfers en analyses. Dat rechtvaardigt vervolgon-
derzoek. Maar je hebt in de wetenschap ook te maken 
met retorica en politiek. De parapsychologie heeft haar 
werkveld niet goed weten te verkopen. Dat is niet al-

INTERVIEW met Hans Gerding
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Men spreekt tegenwoordig 
over non-lokale aspecten van 

het bewustzijn. Daarmee wordt 
bedoeld dat ‘iets’ van onze psy-
chische werkelijkheid de gren-

zen van ruimte en tijd 
kan overschrijden. Dat vind ik 

intrigerend…

leen in Nederland zo. Het is een mondiaal probleem. 
En nu zei ik daarnet wel dat ik het begrijp, maar ‘deep 
down’ begrijp ik er natuurlijk niks van. Democratisch 
is het in ieder geval niet. Eigenlijk zou van al het 
belastinggeld dat voor wetenschappelijk onderzoek 
beschikbaar is 1% moeten worden besteed aan wat 
de mensen op straat graag onderzocht zouden willen 
zien. Als dat gebeurt, komen er allerlei projecten van 
de grond, en zeker zal ook de parapsychologie dan 
meer armslag krijgen. 

Wat is hier de relatie met spirituele crisis?
Paranormale ervaringen zijn geen geïsoleerde fenome-
nen. Mensen kunnen, gezocht of ongezocht, terecht 
komen in een ervaringswereld waarin niet alleen mys-
tiek, esoterie, creativiteit en het paranormale elkaar 
overlappen, maar waarin ook de deur naar de psychi-
atrie openstaat. Dat kan heel bedreigend en gevaarlijk 
zijn. Als hulpverleners de spirituele aspecten van die 
ervaringen negeren, laat je die mensen vreselijk in de 
kou staan. Ik haast me om er achteraan te zeggen dat 
ik niet denk dat alle psychiatrische patiënten eigenlijk 
spirituele genieën zijn. Maar we weten veel te weinig 
op dit gebied. Want ook de klinische kant van de para-
psychologie wordt nauwelijks onderzocht. 

Is er een transcendente werkelijkheid?
Ik denk van wel. Niet omdat ik dat hoop of geloof, 
maar omdat mensen ervaringen rapporteren die 
daarop wijzen, en onder die mensen reken ik mezelf 
ook. Bij die grensoverschrijdende ervaringen moet 
je denken aan het overschrijden van de grenzen van 
ruimte, tijd, lichamelijkheid, de grenzen van het ego 

en de grenzen van geboorte en dood. Vooral bij het 
overschrijden van de grenzen van ruimte en tijd kun je 
bovendien wijzen op resultaten van experimenten. 

Bewustzijn is niet aan tijd en plaats gebonden zoals we 
denken?
Inderdaad. Men spreekt tegenwoordig over non-lokale 
aspecten van het bewustzijn. Daarmee wordt bedoeld 
dat ‘iets’ van onze psychische werkelijkheid de gren-
zen van ruimte en tijd kan overschrijden. Dat vind ik 
intrigerend. En filosofen als Kant, Schopenhauer en 
Jung dachten ook in die richting. 

Parapsychologie lijkt al 200 jaar de wetenschappelijke 
‘modes’ te volgen in het verklaren van verschijnselen. 
Kun je voorbeelden noemen? 
Ja, dat is een interessant gegeven. Omdat parapsy-
chologen geen theoretisch kader hebben, zoeken ze 
aansluiting bij de nieuwste ontwikkelingen in hun 
tijd. Dus in de 19e eeuw ziet men die verschijnselen, 
door de ontdekking van elektriciteit in het menselijk 
lichaam, tegen de achtergrond van het magnetisme. 
Daarna sloot men aan bij het behaviourisme in de 
psychologie en ging men kwantitatief onderzoek doen 
(tellen en meten). En weer later zocht men aansluiting 
bij de kwantumfysica en bij de veldentheorie in de 
natuurkunde. Het laatste wat ik wil beweren is dat de 
moderne natuurkunde paranormale verschijnselen 
kan verklaren, iets wat je in populaire literatuur wel 
leest. Hoe dan ook, de nieuwste mode in de weten-
schap wordt door voor- en tegenstanders gebruikt. 
Hersenonderzoek is nu ‘hot’: paranormale verschijnse-
len worden ermee ‘verklaard’ of ‘wegverklaard’. 

Is er een toekomst voor de parapsychologie?
Voor de parapsychologie-oude-stijl (proefpersonen in 
verschillende kamertjes en dan meten en tellen) zie 
ik geen grote toekomst weggelegd. Maar spiritualiteit, 
yoga en meditatie zoals mindfullness zullen zich, in 
relatie tot gezondheid, steeds meer manifesteren in 
de medische sfeer, ook in onderzoek. De komst van 
een integrale gezondheidszorg is onafwendbaar. Met 
het onderzoek dat op dat gebied nodig is, zal de pa-
rapsychologie de komende decennia links en rechts 
gepasseerd worden. En dat is een goede zaak, want 
dan is wat we nu nog parapsychologie noemen tot de 
mainstream doorgedrongen. 

Dus de parapsychologie verdwijnt?
Parapsychologie-oude-stijl wel, ja. Maar, dit werkveld 
zal nooit verdwijnen, eenvoudigweg omdat mensen 
massaal buitengewone of paranormale ervaringen 
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zullen blijven rapporteren. Bovendien zie je dat het 
werkveld van de parapsychologie ook naar voren komt 
als onderdeel van de geschiedenis van de esoterie. 
De bestudering daarvan is sterk in opkomst. Prof. 
Hanegraaff aan de Universiteit van Amsterdam trekt 
studenten van over de hele wereld. 

Waar ligt jouw voorkeur?
Ik kijk liever naar die klinische kant en ik zet me in 
voor mensen die in een spirituele crisis zitten. We wer-
ken met een groep mensen aan een website. Het begin 
is er inmiddels. We geven informatie en werken aan 
een lijst met therapeuten die open staan voor spiritu-
ele aspecten van crisiservaringen. Wat mensen op dit 
gebied beleven, blijkt vaak belangrijk in verband met 
zingeving. In Nederland noemt 26 procent van de be-
volking zich ‘ongebonden spiritueel’. En ook binnen de 
kerken, weet ik uit ervaring, is er tegenwoordig steeds 
meer belangstelling voor levende spiritualiteit. Maar, 
in die ongewone ervaringswereld kun je zomaar uit de 
bocht vliegen. Voor die mensen moeten we iets doen. 

En dan gaat het er niet over of wat de mensen ervaren 
hebben ‘waar’ is, maar dat ze die ervaring hebben en 
dat daarin patronen zitten?
Die ervaringen zijn wetenschappelijk (nog?) niet 
scherp te stellen. Het heeft weinig zin om te blijven 
praten in termen van ‘welles-nietes’. Je doet er beter 
aan naar die ervaringen zelf te kijken. Dan zie je bij-
voorbeeld dat er altijd sprake is van een tijd- en cul-
tuurspecifieke ‘kleur’. Prof. Haraldsson (IJsland) deed 
onderzoek naar sterfbedvisioenen die overal ter wereld 
voorkomen. In het westen zien mensen in hun sterven-
suur bijvoorbeeld vaak een verschijning van Jezus of 
Maria en in het oosten bijvoorbeeld Krishna. Dit soort 
ervaringen kunnen zowel een positieve als een nega-
tieve wending aan iemands leven geven. Dat behoort 
voer voor psychologen, psychiaters en filosofen te zijn. 

Wat leerde jouw 40-jarige omgang met parapsycholo-
gie je persoonlijk?
Ik vind, nog steeds, die ervaringen samen met het on-
derzoek ernaar en de filosofische aspecten ervan on-
gelofelijk fascinerend. Het lijkt erop dat de mens zelf 
grenzen in stand houdt die hij/zij ook los kan laten. Ik 
heb dat zelf wel meegemaakt. Je kunt terechtkomen in 
grenzeloze ervaringen waarin mystiek voelbaar aanwe-
zig is, maar waarin ook de waanzin op de loer kan lig-
gen, om twee uitersten te noemen. Dat leidde mij naar 
momenten van vervoering, verwondering en sowieso 
naar een vervullend leven. Maar ik wil meteen ook 
waarschuwen: wees voorzichtig met deze ervarings-

werelden. Niet iedereen komt er ongeschonden uit. 
Dat geldt zowel voor mensen die experimenteren met 
het gebruik van geestverruimende middelen, als voor 
vormen van channeling en voor mensen die te veel en 
te lang mediteren. 

Belemmerde die belangstelling jouw functioneren in 
de academische wereld dan niet?
Eerlijk gezegd heb ik vanuit een ‘fundamentalistisch’ 
wetenschappelijke hoek wel wat over me heen ge-
kregen. Een aantal Leidse filosofen stond er gelukkig 
wel open voor. Oppositie kwam vooral van buiten het 
Instituut voor Wijsbegeerte. Maar ik kan wel tegen een 
stootje. Zoals ik daarnet al zei, grensoverschrijdende 
ervaringen worden nauwelijks onderzocht, terwijl ze 
massaal gerapporteerd worden en kunnen bijdragen 
aan zingeving. Toch worden ze, ook in de filosofie, als 
iets marginaals gezien. Of als iets van ‘vroeger’, toen 
we nog niet ‘zo goed’ wetenschappelijk en rationeel 
konden denken. Maar dat is helemaal niet zo. Als je 
ernaar op zoek gaat, zijn ze overal in de filosofie te vin-
den, en niet alleen vroeger. We schreven er een boek 
over, Wilde beesten in de filosofische woestijn, waarin 
we het belang van grensoverschrijdende ervaringen 
in de filosofie duidelijk laten zien. Dat deed ik samen 
met twee collega’s: Hein van Dongen en Rico Sneller. 

Wat voor onderzoek zou je heel graag nog willen doen, 
mits er voldoende middelen voor zouden zijn?
Ik zou dan graag iets doen aan onderzoek naar zinge-
ving en spiritualiteit. Dat kan die mensen helpen die in 
een spirituele crisis zitten en het draagt bij aan het op-
heffen van het zingevingsvacuüm waarin onze samen-
leving zich bevindt. Het is wellicht ook een goed tegen-
wicht tegen de oververhitte, agressief-dynamische en 
obsessief consumptieve wereld waarin wij leven. 

Wat ga je met je vrije tijd doen?
In de eerste plaats zelf wat rustiger en met meer aan-
dacht leven, met meer tijd voor mijn eigen spirituele 
proces. Daarnaast ga ik door met mijn filosofische 
praktijk waarin ik gesprekken voer met mensen die 
willen praten over hun buitengewone ervaringen. 
In het verlengde daarvan wil ik me blijven inzetten 
voor de website van het Spiritual Emergence Network 
Nederland (SENN, zie www.SENNederland.nl). En 
wanneer zich een gelegenheid voordoet om met het 
Parapsychologisch Instituut een nieuw grensverleg-
gend onderzoek uit te voeren, dan zal ik dat zeker 
doen.  n

INTERVIEW met Hans Gerding



Op zaterdag 14 januari 2017 vond in het Internationaal Theosofisch Centrum in 
Naarden een interessante studiedag plaats van de Vereniging voor Transpersoonlijke 
Psychiatrie. Spreker was dr. Walter von Lucadou, parapsycholoog en fysicus. De titel 
van zijn lezingencyclus die dag was: ‘Spirituele crisis en buitengewone ervaringen in 
de therapeutische setting, belicht vanuit transpersoonlijke psychologie, 
parapsychologie en quantumfysica’. Deze veelomvattende titel leek 
de weidsheid van het onderwerp die dag te weerspiegelen…

Lezingen Von Lucadou:
—een persoonlijke impressie

Pieter de Jong
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In vier aktes trachtte Von Lucadou allereerst een 
beeld te schetsen van de Parapsychologische 
Beratungsstelle in Freiburg, waar hij werkzaam is en 
tezamen met enkele familieleden en anderen een 
helpdesk runt op het gebied van de parapsychologie. 
Daarna gaf hij zijn toehoorders uitleg over zijn stelling 
dat het paranormale eigenlijk heel normaal is. 

Dit werd gevolgd door een deel waarin hij de ‘en-
tanglement disorder’ beschrijft, een concept dat 
leunt op bevindingen uit de quantumfysica. En ten 
slotte een verzameling ervaringen met cliënten bij de 
Beratungsstelle, waarin hij de noodzaak benadrukte 
van advisering en counseling voor mensen die te 
maken krijgen met paranormale ervaringen.
Het feit dat Von Lucadou veel van zijn sheets moest 
overslaan geeft mijns inziens aan dat deze studiedag 
makkelijk twee studiedagen had kunnen omvatten. Op 
rustige wijze en altijd openstaand voor vragen leidde 
Von Lucadou zijn toehoorders langs zijn betoog, maar 
kwam daarbij helaas regelmatig in tijdnood.

Het belang van een helpdesk op parapsychologisch 
gebied onderschrijf ik van ganser harte. Ook in 
Nederland zijn dergelijke initiatieven ontplooid, zoals 
het Parapsychologisch Adviesburo dat in mei 1986 
in Utrecht werd opgericht. Door de openheid die er 
bestaat op het gebied van spiritualiteit, occultisme 
en alternatieve bewustzijnstoestanden, komen ook 
steeds meer mensen hiermee in aanraking. Vanuit 
de klinische psychologie worden paranormale of 
mystieke ervaringen van mensen nog vaak geduid als 
psychotische fenomenen of in verband gebracht met 
de persoonlijkheid zoals in de schizotypische per-
soonlijkheidsstoornis. Met de komst van de DSM 5 is 
dat niet anders geworden.
Maar, zoals Von Lucadou eveneens betoogde, para-
normale fenomenen horen bij het normale leven, en 
moeten uit de hoek van de psychopathologie worden 
gehaald. Mensen die geconfronteerd worden met dit 
soort fenomenen kunnen baat hebben bij hulpver-
lening die zich ten doel stelt mensen te informeren 
en te helpen deze ervaringen te integreren in hun 
leven. (Barušs & Mossbridge, 2017; Kramer, Bauer & 
Hövelmann (eds.), 2012)

De ‘entanglement disorder’ die Von Lucadou ten to-
nele bracht, verwijst naar het fenomeen ‘quantum 
entanglement’ uit de quantumfysica, dat optreedt als 
paren of groepen deeltjes worden gevormd of interac-
teren op een zodanige wijze dat de quantumtoestand 

van elk deeltje niet onafhankelijk van de andere 
deeltjes beschreven kan worden, zelfs wanneer de 
deeltjes van elkaar worden gescheiden door een grote 
afstand. In plaats daarvan moet de quantumtoestand 
dan worden beschreven voor het systeem als geheel. 
‘Entanglement’ wordt overigens in het Nederlands ver-
taald als ‘verstrikking’. Sommige toehoorders tijdens 
de dag wezen op deze negatieve connotatie bij het 
woord.

Vertaald naar de parapsychologische praktijk van alle-
dag wijst Von Lucadou naar het poltergeist fenomeen 
als voorbeeld van een ‘entanglement disorder’, waar-
bij hij dit fenomeen in verband brengt met psychoso-
matische ziekten, waarbij de ziekte zich echter niet in 
het lichaam van de persoon uit, maar geëxternaliseerd 
wordt naar zijn of haar wijdere omgeving.
Alledaagse telepathie-ervaringen vallen hier eveneens 
onder. Zelf ervaar ik meer dan eens –veelal in de auto 
met mijn vrouw– dit soort fenomenen en we vragen 
ons daarbij altijd af wie nu de zender en wie de ont-
vanger is. Von Lucadou wijst erop dat die vraag niet 
belangrijk is: het fenomeen wijst op een verbinding 
–een ‘entanglement’– die er blijkbaar bestaat en waar 
wij beiden deel van uitmaken.
Ook in mijn werk als psychotherapeut kom ik dit soort 
fenomenen tegen, hetgeen dan een uiting zou zijn 
van ‘entanglement’ binnen de therapeutische relatie. 
Bijvoorbeeld bij het beelden zien bij cliënten die voor 
je zitten en die verbonden blijken te zijn met voorals-
nog onuitgesproken gedachten of fantasieën.

In het laatste onderdeel van de dag illustreerde Von 
Lucadou de wijze waarop hij werkt met mensen die 
de Beratungsstelle benaderen. Hierbij kwam toch een 
verschil naar voren tussen het gros van de toehoor-
ders en de spreker van die dag. In de voorbeelden die 
hij aandroeg toonde hij vooral zijn wetenschappelijke 
kant in het analyseren van het probleem en het komen 
tot een advies vanuit grondige, parapsychologische 
overwegingen. 
Meer psychotherapeutische interventies zoals het 
betrekken van de partner bij een bepaalde casus, of 
het versterken van het ego van betrokken cliënte, 
waren enkele van de reacties die uit de zaal kwamen. 
Von Lucadou gaf echter aan het eind van de dag aan 
dat hij zelf nauwelijks meer cliënten te woord staat, 
omdat hij al zoveel dezelfde verhalen heeft gehoord 
dat hij niet meer het geduld kan opbrengen er naar te 
luisteren. 

Lezingen Von Lucadou
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De Beratungsstelle wordt overigens door zijn dochter 
Renate von Lucadou –die onder andere psychothera-
peute is– gesuperviseerd op het gebied van counse-
ling.

Wat ik op deze lange dag gemist heb is het bespreken 
van transpersoonlijke casussen. Het was vooral een 
dag over parapsychologie – of moeten we misschien 
zeggen: klinische parapsychologie. Fenomenen die 
worden bestudeerd binnen de transpersoonlijke psy-
chologie –zoals veranderde bewustzijnstoestanden, 
kundalini of mystieke ervaringen– kwamen niet echt 
aan bod, terwijl ook op dit gebied een noodzaak be-
staat tot hulpverlening. 
Ook het toenemend gebruik van entheogene middelen 
als ayahuasca, iboga en andere psychoactieve stof-
fen, leidt tot een noodzaak aan scholing en speciali-
satie op transpersoonlijk gebied binnen de geestelijke 
gezondheidszorg.

Wat deze dag voor mij vooral heeft benadrukt is het 
belang van normalisatie van paranormale fenomenen 
en het mensen helpen deze ervaringen te begrijpen 
en een plek te geven in hun leven. En ook hoezeer 
het van belang is een veilige therapeutische context 
te bieden waarin mensen over hun ‘rare ervaringen’ 
mogen en kunnen vertellen.  n
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NIEUWS

In de vorige editie van dit tijdschrift (TvP 2016-2&3) 
werd uitvoerig aandacht gegeven aan het archief van 
de wereldwijd bekende paragnost Gerard Croiset 
(1909-1980). In januari jl. werden we bij het Het Johan 
Borgman Fonds (HJBF) benaderd door een journalist 
van de NRC die onderzoek deed naar een onopgelost 
vermissingsgeval uit de jaren ’70 en die in zijn zoek-
tocht naar gegevens door Nannie Croiset naar het 
HJBF was doorverwezen om het archief te raadplegen. 
Tijdens zijn bezoek werd hij zo gefascineerd door de 
inhoud en omvang van het Croiset archief dat hij ter 
plaatse besloot er een artikel over te schrijven. Dit 
artikel, twee pagina’s groot met pakkende opmaak, 
verscheen zaterdag 14 januari jl. zowel in de NRC, 
NRC-Next, dagblad De Limburger en op de website van 
de NRC. We werden letterlijk overspoeld met reacties. 
Allemaal positief. Het bleek ons daarbij dat het Croiset 
archief niet alleen waardevol is vanuit parapsycholo-
gisch oogpunt maar ook relevante documenten bevat 
voor groot scala van andere gebruikers. Zo doet een 
hoogleraar neurologie al enige dagen in het HJBF kan-
toor onderzoek naar de neurologische ziektebeelden 
van patiënten die door Croiset in de jaren ’50-’70 
werden geholpen. Hierbij is de correspondentie van 
medici die Croiset om een second opinion vroegen, de 
transcripties van telefoongesprekken tussen Croiset 
en artsen en de brieven van patiënten aan Croiset over 
hun ziekte van belang. Voor de hoogleraar bleek het 
archief een goudmijn te zijn. De diagnose en behande-
ling van neurologische aandoeningen is in de afgelo-
pen vijftig jaar behoorlijk veranderd en het onderzoek 
van de hoogleraar richt zich op de vraag hoe medici 
hiermee zijn omgegaan. Kortom, het archief van 
Croiset draagt bij aan de geschiedschrijving van de 
geneeskunde. Opmerkelijk was de constatering dat uit 
de brieven bleek dat Croiset en de artsen vaak op voet 
van open collegialiteit met elkaar communiceren. Men 
zag elkaar als vakgenoten. Ook hebben we bezoekers 
gehad van (amateur) historici die onderzoek doen naar 
andere bekende en onbekende Nederlanders uit die 
tijd zoals onder meer Biebeb en Dominee Onno van 
der Wilgen-Van der Veen. Omdat Croiset een onvoor-
stelbaar groot netwerk had is het archief ook voor his-
torici een goudmijn. Weer een heel andere reactie was 

T V P

Foto: Walter von Lucadou

Gerard Croiset in de media

—DOOR WIM KRAMER
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het verzoek aan ons om mee te werken aan de Culturele Zondagen in Utrecht. Zondag 
23 april as. staat in het teken van ‘Utrecht tussen 1950 en 1975’ en, als wereldbe-
roemd Utrechter, zag de organisatie voor het archief van Croiset hierbij een rol wegge-
legd. Ook werden we benaderd door TV programmamakers. Dit heeft erin geresulteerd 
dat de NTR / VPRO in het programma ‘Andere Tijden’ een halfuur durende uitzending 
aan het werk van Gerard Croiset en diens archief zal wijden. Deze uitzending is op za-
terdag 15 april as. om 21.25 op NPO 2.

Jonge Historici
Bij het Johan Borgman Fonds merken we dat parapsychologische archieven steeds 
meer in de belangstelling komen van historici. Zo maakte de wetenschapshistorica 
Ingrid Klosterman ruim gebruik van uniek archiefmateriaal bij haar promotieonderzoek 
waarin ze de geschiedenis van de Nederlandse parapsychologie kritisch bekijkt. Haar 
proefschrift Wetenschap van Gene Zijde, waarop ze op 18 februari jl. promoveerde 
in Utrecht, verschijnt binnenkort als boek bij uitgeverij Boom. De ‘Stichting Jonge 
Historici’ organiseert in samenwerking met Stichting Het Johan Borgman Fonds en het 
Descartes Centre (Universiteit Utrecht) een evenement in Utrecht op donderdagavond 
13 april as. Twee lezingen, een inleiding in de geschiedenis van de Nederlandse para-
psychologie door Ingrid Kloosterman en een voordracht over hoe archiefinstanties met 
dit materiaal omgaan door Roosje Keijser, vakspecialist particuliere archieven van 
Het Utrechts Archief, waarna discussie over de rol van geschiedschrijving 
met de zaal. Wie geïnteresseerd is om deze avond te bezoeken 
kan zich aanmelden via: www.jongehistorici.nl

Op 19 juni as. viert de internationale vakvereniging van het wetenschap-
pelijk onderzoek naar parapsychologische fenomenen de Parapsychological 
Association, kortweg bekend onder de afkorting PA, haar 60-jarig bestaan. 
Het was in 1957 dat de Amerikaanse parapsycholoog J.B. Rhine tijdens een 
bijeenkomst aan Duke University voorstelde om een vereniging te beginnen 
die vanuit zuiver wetenschappelijke methoden het onderzoek naar de para-
psychologie ter hand zou nemen. Dat dit de PA is gelukt mag blijken uit de 
lange lijst van bekende wetenschappers die in de afgelopen zestig jaar lid 
werden van de PA maar nog meer uit de erkenning die de PA kreeg toen ze 
in 1969 werd toegelaten tot de American Association for the Advancement 
of Science (AAAS). Hiermee werd de parapsychologie formeel erkend als een 
studie waarin men op wetenschappelijk verantwoorde wijze onderzoek doet 
naar onbekende vermogens van de mens. Momenteel telt de PA internatio-
naal zo’n 350 leden waarvan een handvol in Nederland wonen. De jaarlijkse 
conferentie van de PA (de 60-ste) wordt dit jaar van 20-23 juli as. gehouden 
in Athene. Een ieder die geïnteresseerd is om hieraan deel te nemen kan 
zich aanmelden via de website van de PA: www.parapsych.org

Parapsychological Association 60 jaar
Jaarlijkse conferentie in Athene
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Het Parapsychologische Adviesbureau (Parapsychologische Beratungsstelle - PCO) 
werd in 1989 opgericht in Freiburg, Breisgau, Duitsland. Het wordt financi-
eel ondersteund – een uniek geval in Duitsland – door de staat van Baden-
Württemberg. Het PCO werd opgericht en wordt ondersteund door het 
Wissenschaftliche Gesellschaft zur Förderung der Parapsychologie (de Duitse 
Society for Psychical Research, WGFP). Er zijn circa 50 natuurwetenschap-
pelijk, sociale en geesteswetenschappers, en artsen aan deze organisatie 
verbonden. Het adviesbureau biedt informatie 
en geeft advies over parapsychologie in 
de vorm van een sociale dienstverle-
ning die streeft naar een profes-
sioneel en wetenschappelijk 
gefundeerde opleiding in de 
steeds groeiende markt van 
de esoterie, de ‘life-aid’ 
scene, en alternatieve 
geneesmethoden, die 
op de markt beschik-
baar komen…
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vertaling en bewerking:
Paul Groenenboom

Buitengewone ervaringen 
in culturele en theoretische context

Walter von Lucadou 
& Franziska Wald
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De opleiding van jonge mensen, die vaak kritiekloos 
omgaan met occultisme en magie, is een extra brand-
punt van de werkzaamheden van het PCO. Het is niet 
alleen open voor individuele ‘slachtoffers’, maar ook 
voor artsen, psychotherapeuten, psychiatrische in-
richtingen en psychosomatische ziekenhuizen, en ook 
voor scholen, hogescholen, universiteiten en andere 
onderwijsinstellingen in heel Duitsland. Er worden 
jaarlijks ongeveer 4.000 aanvragen voor advies en 
informatie verwerkt en beantwoord. Verder worden er 
meer dan 100 lezingen en andere evenementen per 
jaar georganiseerd voor de verspreiding van publieke 
informatie. Dit alles legt een zware wissel op de per-
sonele capaciteit (van twee fulltime en twee parttime 
posities). Maar het toont ook de enorme vraag, en be-
lang, aan van dit soort openbare hulpverlening. 
Het scala aanbiedingen beschikbaar op de ‘psycho’-
markt met betrekking tot parapsychologie, New Age 
en ‘spiritualiteit’ heeft het dagelijks leven zeker be-
invloed. Maar zowel de massamedia als diverse web-
sites op het wereldwijde web brengen veelal opper-
vlakkige, ontoereikende en vaak onjuiste informatie 
over deze onderwerpen. Dit creëert zowel ongegronde 
angst als overdreven verwachtingen bij veel mensen 
die buitengewone ervaringen meemaken. Hoewel vaak 
ontkend, hebben magische en mythische ideeën aan-
zienlijke praktische gevolgen op het dagelijks leven. 
De term ‘parapsychologie’ (Bauer & Lucadou, 1988) 
werd geïntroduceerd door filosoof-psycholoog Max 
Dessoir (1889) als een wetenschappelijk neutrale term 
voor onderzoek van ongebruikelijke en buitengewone 
verschijnselen. Die verschijnselen zijn telepathie, hel-
derziendheid, en spook- of poltergeist-verschijnselen 
– recidiverende (terugkomende) spontane psychoki-
nese (RSPK). ‘Poltergeist-verschijnselen’ is een folklo-
ristische naam die wordt gebruikt door de betrokke-
nen om hun ervaringen te beschrijven. De term RSPK 
is een concept dat in de parapsychologie werd ont-
wikkeld om poltergeist-verschijnselen aan te duiden. 
Ondertussen is de term ‘parapsychologie’ grotendeels 
gedevalueerd door allerlei kwakzalvers en charlatans 
die beweren ‘Parapsychologen’ te zijn. 
Uit een recente enquête is gebleken dat 75 procent 
van de Duitsers buitengewone persoonlijke ervarin-
gen (Schetsche & Schmied-Knittel, 2003), geclassifi-
ceerd als paranormaal, een of meerdere keren heeft 
gehad, en daarom geloven deze personen dat derge-
lijke anomalieën waarschijnlijk echt zijn. Dit maakt de 
toenemende markt trend voor zelfbenoemde ‘consul-
tants’, ‘magiërs’ en ‘helderzienden’ plausibel. 
Hoewel de gespecialiseerde kennis van het PCO soms 
moeilijk is te benaderen, wordt het publiek over-

stroomd door een uitgebreide hoeveelheid kritiek-
loze, populaire literatuur die beweert alle relevante 
antwoorden te geven. Vragen met betrekking tot 
levenssteun en alternatieve geneesmethoden, ‘New 
Age therapieën’ en zogenaamde ‘spirituele healing’ 
komen in onze counseling praktijk vaak voor. Mensen 
die zich tot ons wenden, klagen steeds vaker over 
onvoorziene neveneffecten van dergelijke alterna-
tieve methoden (Bender, 1979, Lucadou, 1992, 2002, 
2003a, 2003b, 2010a). Op basis van de resultaten van 
recente werkzaamheden op dit terrein, is een concept 
van advies en begeleiding ontwikkeld, dat streeft naar 
‘ideologische invariantie’ en dat positief geïntegreerd 
kan worden in de persoonlijke overtuigingssystemen 
van de klant. (Het zou, bijvoorbeeld, dus geen zin 
hebben om een overtuigd spiritist te verzekeren dat 
‘zijn geesten’ slechts interne psychologische repre-
sentaties van cognitieve structuren zouden zijn.) Om 
ongewenste gevolgen te voorkomen, kan de adviseur 
beter, in spiritistische termen, een betrokken persoon 
vertellen dat ‘spoken’ vermoedelijk niet graag de hele 
tijd bespied worden.
Met het oog op de steeds kritischer houding over de 
zegeningen van de wetenschap enerzijds, en de ex-
cessen van alternatieve wereldbeelden en leefstijl ten 
gevolge van de trendy new age-oriëntatie anderzijds, 
lijkt een meer ‘flexibele reactie’ aan te bevelen. Dat 
zal succesvoller zijn dan interventiestrategieën die al-
leen streven de heersende paradigma’s te versterken. 
Een belangrijke taak voor het geven van adviesstra-
tegieën van het PCO is de vertaling van de ‘systeem-
theoretische structuur’ en de (bijbehorende) normale 
psychologische processen, in de begrippen van de 
betrokken persoon. Hierdoor kan deze, anders schijn-
baar onverklaarbare, gebeurtenissen vanuit diens 
eigen uitgangspunten begrijpen en, eventueel, zich-
zelf helpen. 
Ook is het heel goed mogelijk om enkele praktische 
adviezen te geven, bijvoorbeeld over hoe ervoor te 
zorgen dat verschijningen verdwijnen of om hoe spiri-
tistische berichten te verwerken.
Duidelijke uitspraken kunnen ook worden gedaan 
over, bijvoorbeeld, claims van specifieke aanbieders 
op de esoterische markt die suggereren dat ze be-
trouwbare technieken voor profetie of buitenzintuig-
lijke ervaring aanbieden.
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Wetenschappelijk onderzoek heeft de inherente spon-
taniteit en het dynamische karakter van dergelijke 
ervaringen aangetoond. Ondanks het slechte imago 
dat de uitdrukking ‘parapsychologie’ heeft verworven, 
is de naam ‘Parapsychological Counselling Office’ be-
wust gekozen vanwege de dienstverlening. Aangezien 
buitengewone persoonlijke ervaringen meestal ge-
associeerd worden met parapsychologie, wordt het 
PCO vaak met meer vertrouwen benaderd dan andere 
psychosociale begeleidingsinstanties. De ervaringen 
van de afgelopen jaren tonen dit duidelijk aan. Dit 
‘vertrouwen op voorhand’ wordt vaak uitgedrukt zowel 
in persoonlijke gesprekken als in de aanvang van veel 
ontvangen brieven. Zoals een vrouwelijke cliënt in 
2003 schreef: ‘U zult zeker over zo veel ongewone din-
gen hebben gehoord dat ik, eerlijk gezegd, ook mijn 
eigen vreemde ervaringen kan omschrijven’.
Het PCO wordt beschouwd als een wetenschappelijke 
service-eenheid. In die hoedanigheid kan het worden 
vergeleken met gevestigde consumenten instellingen 
die kritisch positieve effecten en risico’s geassocieerd 
met aanbiedingen op de psycho-religieuze en ideolo-
gische markten vergelijken. Indien mogelijk, worden 
de effecten, efficiëntie, risico’s en bijwerkingen van 
dergelijke aanbiedingen geanalyseerd en de daaruit 
voortvloeiende wetenschappelijke kennis geëvalueerd. 
Tussen 1989 en 2003, werden zo’n 2.500 schriftelijke 
vragen, verzoeken en rapporten door het PCO ontvan-
gen; die werden ingedeeld en gearchiveerd. Daarnaast 
zijn er ongeveer 3.000 onderzoeken per jaar die in per-
sona of telefonisch zijn uitgevoerd. De gehele collectie 
van gevallen werd kwalitatief en kwantitatief geanaly-
seerd door Frauke Zahradnik. Uit de analyse blijkt dat 
verslagen van paranormale ervaringen bepaalde ver-
halende structuren volgen (Zahradnik, 2007, Zahradnik 
& Lucadou, 2008, 2012). Het belangrijkste verschil 
tussen de PCO-collectie en andere vergelijkbare col-

lecties van ongebruikelijke ervaringen zit in het feit dat 
individuen het PCO benaderen en hen verslagen en 
materiële zaken uit zichzelf opsturen en niet specifiek 
gevraagd worden om dit te doen, zoals het geval is 
met veel andere verzamelingen. Omdat in de publieke 
perceptie, het concept van parapsychologie niet duide-
lijk is gedefinieerd, weerspiegelen de ontvangen brie-
ven een groot aantal verschillende ideeën, wensen, 
belangstellingen, zorgen en verwachtingen die zijn 
te vinden in de hele bevolking. Deze verslagen geven 
ook vele ideeën weer die de massamedia als onge-
bruikelijk beschouwen, als ook afwijkende traditionele 
ideeën (ook vanuit andere culturele achtergronden) en 
overtuigingen die onder de mensen leven.

Paranormale ervaringen 
De meeste rapporteurs gebruiken niet de parapsy-
chologische concepten zoals telepathie, helderziend-
heid in tijd en ruimte, en psychokinese of telekinese. 
Ondanks het feit dat deze begrippen algemeen ge-
bruikt worden, zijn degenen die ze gebruiken, zich 
echter niet bewust van het feit dat deze termen niets 
verklaren; ze zijn slechts voorlopige indelingen die 
dienen als werkhypotheses voor (para-)psychologisch 
onderzoek. Ze bevatten het onderliggende model dat 
een soort signaal of informatie of energie kan worden 
getransporteerd van de ene persoon naar een andere 
persoon of naar een object m.b.v. een onbekend me-
chanisme. Uit recent experimenteel onderzoek in de 
parapsychologie blijkt inderdaad dat deze begrippen 
twijfelachtig zijn. 
Zahradnik toonde in haar studie aan dat de verslagen 
kunnen worden onderverdeeld in 17 clusters, wat veel 
meer is dan de vier parapsychologische concepten. In 
een recente studie van ongeveer 300 e-mails (Wald, 
2010, 2011), kunnen 12 verschillende belangrijkste 
onderwerpen worden onderscheiden. Figuur 1 toont de 

Figuur 1

Aantal personen in de sample: 

N = 297.
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frequentie van deze onderwerpen. Doel van dit artikel 
is niet bespreking van deze verschillende categorieën 
in detail te herhalen, maar aan het integreren van deze 
ervaringen of rapportages in hun culturele context, 
zoals kan worden aangetoond intwee voorbeelden: 
[Voorbeeld 1: wordt beschreven op pagina 1 van dit 
TvP, PG.] 
Voorbeeld 2: “Onlangs had ik een ervaring waarvan ik 
erg schrok. Ik zag een spook. Hij stond in de gang, zag 
eruit als een houthakker. Hij had rode ogen en een bijl 
in zijn rechterhand. Hij stond er ongeveer 20 minuten 
en vervolgens verdween hij weer. Nadat ik een aantal 
kaarsen had aangestoken. Moet ik bang zijn?”
Er zijn echter ook rapportages die een specifieke cultu-
rele context laten zien. Die kunnen worden beschouwd 
als ervaringen die een zogenaamde antropologische 
constante weerspiegelen zoals bijna-doodervaringen 
(door de meeste onderzoekers beschouwd als cultu-
reel onafhankelijk, zie Knoblauch, 1999; Knoblauch & 
Soeffner, 1999), ‘old-hag’ syndroom (Hufford, 1982), 
verschijningen van overledenen, hallucinaties, ‘stem-
men horen’, lucide dromen, buitenlichamelijke ervarin-
gen, veranderde bewustzijnstoestanden, poltergeist-
activiteit (RSPK), telepathie, helderziendheid en voor-
gevoel. De interpretatie van deze ervaringen kan ech-
ter afhankelijk zijn van de culturele context. Cultureel 
onafhankelijke ervaringen zijn meestal spontaan en 
onverwacht. Extern geïnduceerde ervaringen vormen 
een tweede rubriek. Ze tonen een sterke samenhang 
tussen de ervaring en de culturele context.
De belangrijkste ervaringen die gerapporteerd werden 
zijn beheksing en verwensing. In deze gevallen krijgt 
men de indruk dat structuur en dynamiek een antropo-
logische constante weerspiegelen terwijl de specifieke 
manifestatie afhangt van de culturele context.
Een derde categorie kan worden gezien als cultureel 
afhankelijke ervaringen die zijn uitgelokt door be-
paalde oefeningen zoals bidden, meditatie, psycho-
motorische lichaamsbewegingen, mediumschap, 
‘channelling’, helderziendheid, of door professionele 
paragnosten, genezers en sjamanen. Over het alge-
meen wordt ervan uitgegaan dat deze personen ‘spon-
tane’ paranormale ervaringen opzettelijk kunnen op-
wekken om bepaalde doelstellingen te bereiken. Om 
dergelijke doelen te bereiken zijn bepaalde technieken 
noodzakelijk, en deze technieken zijn natuurlijk sterk 
cultuur afhankelijk, bijvoorbeeld de katholieke mis, 
sjamanistisch ritueel of mediamieke seance. Sinds 
de grote verspreiding van verschillende religieuze en 
esoterische sekten in de westerse samenleving in de 
afgelopen 40 jaar, hebben mensen te maken met be-
paalde problemen die worden gecreëerd door dit soort 
ervaringen, die traditioneel werden beschreven als 
geestelijke stoornissen of zelfs psychiatrische ziekten, 

maar die nu spirituele crises worden genoemd.
[Het door de auteurs aangehaalde voorbeeld van een 
dergelijke verwensing vindt u op pagina 1 in dit TvP – 
PG.]

Spirituele crisis 
Vanuit het oogpunt van het huidige reductionistische 
neurochemische paradigma lijkt het aannemelijk om 
religieuze en spirituele ervaringen te beschouwen als 
een bijzondere vorm van psychopathologie. En inder-
daad, de classificatie regels zoals die van de World 
Health Organization ICD-10 en de American Psychiatric 
Association, DSM-IV (2000) omvatten dergelijke 
aandoeningen als ICD-10F 44,3 (trance en bezeten-
heidstoornissen). Daarentegen, hebben personen die 
getroffen zijn door dergelijke ervaringen de indruk dat 
ze verkeerd begrepen worden en beschouwd worden 
als psychiatrisch patiënt. En in feite is de gebruikelijke 
behandeling met neuroleptica ineffectief (Neppe, 
1989). Eerdere onderverdelingen zoals mediamieke 
psychose of hysterie lijken anderzijds te specifiek en 
lijken ook het psychiatrische aspect te overschatten 
en de culturele context te onderschatten. Een speciale 
vorm van geestelijke crisis bestaat uit conversie erva-
ringen, die hoofdzakelijk als een mentale stoornis wor-
den beschouwd door de groep waarin men verkeert, 
maar niet door de betroffen individuen zelf. Jammer 
genoeg is het verlies van inzicht in de ziekte één van 
de belangrijkste criteria voor schizofrenie, en daarom 
is er een groot risico op een verkeerde diagnose. 
Tot voor kort werd zelfs de karakteristieke verandering 
in filosofie (en levenshouding) na een bijna-dooderva-
ring beschouwd als een mentale stoornis. Het is dui-
delijk dat conversie ervaringen wijzen op een veran-
dering van de ene culturele context naar een andere. 
Men zou kunnen denken dat het hier om iets zuiver 
intellectueels gaat. In de meeste gevallen gaan deze 
ervaringen, echter gepaard met krachtige fysieke erva-
ringen en gevoelens, en niet andersom. Dit is een ster-
ke aanwijzing dat top-down processen een belangrijke 
rol spelen, in tegenstelling tot het reductionistische 
neurochemische paradigma bij bijna-doodervaringen 
(in de zin van een bottom-up proces). Wij stellen dat 
neurofysiologische processen, en cognitieve en religi-
euze overtuigingen niet slechts onafhankelijke dimen-
sies en continua zijn waarin alle mogelijke combina-
ties kunnen optreden, maar dat het complementaire 
‘observables ‘zijn in de zin van de Gegeneraliseerde 
Quantum Theorie (GQT, zie hieronder). Daarom is het 
mogelijk dat zowel gezonde individuen als schizofrene 
personen aan een geestelijke crisis kunnen lijden.
Ook kunnen individuen die aan paranoia lijden waar-
achtige synchronistische gebeurtenissen, in de bete-
kenis van Jung, ervaren, maar dat met toenemende pa-
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ranoia dergelijke gebeurtenissen zeldzamer geworden. 
Vaak ontstaat de indruk dat paranoïde mensen het 
vermogen om te distantiëren verliezen, wat één van de 
voorwaarden lijkt te zijn voor paranormale en creatieve 
ervaringen. Galuska (2003) beschrijft geestelijke crises 
in detail. Geestelijke crises worden vaak geassoci-
eerd met zogenaamde energetische fenomenen. De 
individuen voelen externe of interne energie die door 
hun lichaam stroomt, vaak aangeduid als Kundalini 
verschijnselen. Een andere vorm van geestelijke crisis 
lijkt op ernstige depressie. Dit wordt omschreven als 
de ‘donkere nacht van de ziel’ (Juan de la Cruz, 1995). 
Heel vaak gaat een geestelijke crisis vergezeld van 
paranormale fenomenen zoals RSPK, maar ze zijn niet 
het middelpunt van belangstelling en treden min of 
meer sporadisch op. 

Theoretische modellen 
[Noot PG: In deze paragraaf geven Von Lucadou en 
Wald een uiteenzetting van twee mogelijke theoreti-
sche modellen. Onderstaande biedt een samenvatting 
van deze modellen voor zover ze relevant zijn voor het 
TvP-thema: klinische parapsychologie. In het artikel 
van Joop Houtkooper in dit TvP vindt u een kritische 
bespreking van de theorie van Von Lucadou.]
Paranormale ervaringen en geestelijke crises worden 
nog steeds niet als zodanig geaccepteerd in de regu-
liere psychologie en psychiatrie. Daarom blijven de 
meeste verslagen over deze onderwerpen op een feno-
menologische niveau steken zonder echte verklaring. 
Mogelijke verklaringen maken gebruik van impliciete 
veronderstellingen, meestal vanuit een traditioneel 
wereldbeeld, die in deze gevallen niet toereikend zijn 
en daardoor het onderzoek verstoren.
Het gebruik van de term ‘energie’ of ‘energetische 
fenomenen’ is bijvoorbeeld zo’n probleem, of de term 
‘transpersoonlijk’ in de zin dat er contact is met een 
hoger geestelijk niveau’ of ‘entiteit’. In beide gevallen 
wordt ervan uitgegaan dat er een causale of quasi-
causale ‘invloed’, van een entiteit of de omgeving op 
een individu kan worden vastgesteld. Uit de recente 
resultaten van parapsychologisch onderzoek lijkt deze 
aanname echter hoogst twijfelachtig.
Twee kandidaten voor theorieën die niet berusten 
op bovenstaande veronderstellingen zijn: 1)MPI: 
Model van Pragmatische Informatie, en: 2) GQT: 
Gegeneraliseerde Quantum Theorie.
De kern van MPI is het axioma van non-transmissie 
(NT) dat stelt dat de oorsprong van paranormale 
fenomenen niet op transmissie van signalen berust 
maar op correlaties die met elkaar verstrengeld zijn 
(‘entanglement’). Deze correlaties ontstaan door de 
‘betekenis’ die ze voor de betroffene hebben. Het uit-
gangspunt van GQT is dat paren van ‘observables’ van 

een systeem als onverenigbaarheid kunnen worden 
beschouwd (complementariteit), zoals er bijvoorbeeld 
bij MPI van wordt uitgegaan dat structuur, S en functie, 
F, van een systeem complementaire ‘observables’ zijn. 
Complementariteit betekent dat we S en F niet tegelijk 
kunnen meten. Voor iedere bioloog die het gedrag 
(functie) of de anatomie (de structuur) van een dier wil 
onderzoeken, klinkt deze verklaring triviaal. Voor zowel 
de GQT als MPI geldt dat genoemde correlaties niet 
hoeven te voldoen aan de wet van de causaliteit en 
aan de beperking dat signalen niet sneller kunnen rei-
zen dan het licht. [Dit is overeenkomstig de ‘entangle-
ment’ van bepaalde fysische kwantumsystemen welke 
intussen experimenteel bevestigd is, PG]. Verdere 
details van de MPI en GQT kunnen worden gevonden 
in de literatuur.
Spirituele relevantie van paranormale ervaringen 
In de dagelijkse praktijk van het PCO kunnen we deze 
theoretische modellen met groot succes toepassen 
op personen met spontane paranormale ervaringen. 
Op het PCO ontwikkelden we een aantal strategieën 
om te leren omgaan met verontrustende paranor-
male ervaringen, zoals ‘bezetenheid’ of ‘betovering’, 
‘voorspellende dromen’, en ‘poltergeist-fenomenen’ 
(RSPK) (Bender, 1974; Lucadou, 1991b, 2003b, 2010a; 
Lucadou & Zahradnik, 2005, 2012). Het model van 
pragmatische informatie (MPI) leidt tot verschillende 
voorspellingen over RSPK-fenomenen (Lucadou & 
Zahradnik, 2004). De eerste voorspelling is dat RSPK-
verschijnselen twee clusters van verschijnselen laten 
zien die beschouwd kunnen worden als structurele 
en functionele abnormale RSPK-verschijnselen. De 
tweede voorspelling is dat de ontwikkeling van RSPK-
gevallen vier fasen (verrassing, verplaatsing, verval en 
onderdrukking) omvat. De derde voorspelling is dat 
waarnemers de activiteit van de RSPK door hun waar-
neming of documentatie kunnen controleren. Dit is het 
resultaat van een soort ‘onzekerheidsrelatie’ van het 
MPI, dat zegt dat de effect grootte van verschijnselen 
wordt beperkt door de kwaliteit van hun documentatie.
Dit geldt ook voor zogenaamde ‘sitter’-groep experi-
menten. In een enkel geval bleek het mogelijk om aan 
te tonen dat de systeemtheoretische benadering van 
het MPI tot verschillende voorspellingen dan de ge-
bruikelijke psychologische interpretatie van de ongrijp-
baarheid van psychokinetische verschijnselen leidt. 
De vierde voorspelling is dat we twee soorten gevallen 
van RSPK kunnen verwachten, die we actief en passief 
noemen. De begrippen beschrijven hoe de betrokke-
nen met de verschijnselen van de RSPK omgaan.
Aangezien RSPK-verschijnselen opbloeien door de ge-
geven aandacht, is de eerste stap om uit dit dilemma 
te komen dat de getroffen persoon meer objectief of 
nuchter naar de verschijnselen leert te kijken; niet de 
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RSPK negeren of bestrijden maar om niet angstig te 
reageren. We noemen deze methode ‘uithongeren’. Let 
op de feiten, maar nog belangrijker, blijf onverschillig. 
Dit is zeker gemakkelijker gezegd dan gedaan. Een 
verandering van iemands innerlijke houding is behulp-
zaam.
Uiteraard omvatten de strategieën tegen deze fenome-
nen ook systeemcontrole. Systeemcontrole beschrijft 
hoe een organisatorisch gesloten systeem zich zelf 
regelt door interactie met de omgeving. Een actief 
doelpersoon kan zelfs zijn of haar omgeving overdre-
ven controleren, wat tot willekeurige macroscopische 
schommelingen d.w.z. RSPK verschijnselen leidt. 
Vanuit dit oogpunt kan worden aangenomen dat bij 
een depressie de persoon steeds meer controle over 
de gesloten organisatie verliest. Dit betekent dat de in-
tegratieve macht, die het systeem in stand houdt, niet 
de individuele schommelingen binnen het systeem 
kan onderdrukken, wat het systeem kan vernietigen. 
In dit geval wordt verwacht dat RSPK alleen gedurende 
een bepaalde periode optreedt voordat de hele feno-
meen uitsterft.
In klinische termen kan actieve RSPK worden be-
schouwd als een verschijnsel van dissociatie, terwijl 
passieve RSPK de kenmerken van depressie toont. 
Het standaard advies voor de betrokkenen is de fe-
nomenen te beschouwen als een geïnteresseerde 
wetenschapper zou doen, als een ongewoon natuurlijk 
fenomeen dat zo volledig mogelijk behoort te worden 
gedocumenteerd. Dit kan gebeuren door middel van 
een ‘RSPK-dagboek’. Telkens als een ongewoon feno-
meen optreedt, dient de persoon op te schrijven: (i) de 
datum en tijd, (ii) de situatie, plaats en getuigen, (iii) 
een beschrijving van het fenomeen, en (iv) het eerste 
waar de waarnemer aan dacht tijdens het gebeuren 
(‘vrije associatie’). De meest vreemde of absurde ge-
dachte kan belangrijk zijn.
Aangezien RSPK meestal op problemen of klachten 
duidt, die niet tijdig opgemerkt worden, is het nood-
zakelijk om na te denken over een paar nuttige ma-
nieren om iets te weten te komen over het ontvangen 
‘bericht’. Het dagboek is hierbij enorm behulpzaam. 
Zowel de tijdstructuur als de gedachten die verband 
houden met gebeurtenissen, kunnen belangrijke aan-
wijzingen zijn voor de geestelijke en psychologische 
condities die kunnen worden onthuld door RSPK.
Onverwachte of ongewone en blijkbaar ondefini-
eerbare ervaringen veroorzaken vaak een affectieve 
schok. Ze laat de betrokkenen met groeiende twijfel 
over hun geestelijke gezondheid achter. Personen die 
te veel vertrouwen op bekende denkbeelden van de 
werkelijkheid en zichzelf als ‘realistisch’ beschrijven, 
en die niet de geringste twijfel hebben aan hun eigen 
perceptie, reageren vaak met extreme angst. Personen 

die openstaan voor het onverwachte en die een gezon-
de zelfkritiek bezitten, lijken beter om te kunnen gaan 
met dergelijke situaties. 
Voor veel mensen creëert de ervaren ineenstorting van 
de werkelijkheid een nauwelijks te harden angst om 
de controle te verliezen. Dit betekent dat er op er ieder 
willekeurig moment totaal onverwachte zaken kunnen 
gebeuren zonder dat zij er adequaat op kunnen reage-
ren. In extreme gevallen kan dat leiden tot een verlies 
van basaal vertrouwen. Ze kunnen terecht komen in 
een soort lethargie, depressie, of dissociatie. Maar 
zelfs bij minder extreme reacties resulteert dit meestal 
in een ‘occulte heroriëntatie’, dat door buitenstaan-
ders vaak verward wordt met een verlies aan realiteits-
zin. In dat geval probeert het individu een volledig 
nieuw beeld van de werkelijkheid te creëren dat met 
zijn of haar ervaringen samenvalt. Bijvoorbeeld wordt 
aangenomen dat geesten echt bestaan en dat er ‘ach-
ter de werkelijkheid’ een tweede ‘subtiele wereld’ kan 
bestaan (Prins, 1975). Aangezien de constructies van 
de meest voorkomende alternatieve wereldbeelden 
fundamenteel van karakter zijn, leidt dit tot een ‘gene-
ralisatie’ van het probleem. Niet alleen is de ervaren 
situatie abnormaal, maar alle gebieden van het leven 
en zelfs het verleden worden opnieuw geïnterpreteerd 
en geëvalueerd.
Wanneer de gehanteerde begrippen van de werkelijk-
heid ontoereikend zijn, bestaat het gevaar op een 
misverstand van de werkelijke oorzakelijke verhou-
dingen. Dit heet het ‘maskerende effect’ (Lucadou, 
1994). Ingeval van RSPK, wordt vaak aangenomen dat 
een buurman de verschijnselen door middel van ‘elek-
tronische apparaten veroorzaakt’, maar – afhankelijk 
van het systeem – kunnen ook ‘demonen’ of ‘duivels’ 
er een hand in hebben. Het is echter mogelijk dat 
het maskeren van de onderliggende oorzaak ook een 
verlichtend en zelfs therapeutisch effect kan hebben. 
Sommige mensen lijken er de voorkeur aan te geven 
dat ‘de duivel’ er achter zit, wat op een bepaalde ma-
nier duidt op een appreciatie in plaats van te moeten 
worstelen met alledaagse problemen. In de klinische 
psychologie is markeren bekend. De methode wordt 
problematisch, indien het maskeren leidt nieuwe pro-
blemen, bijvoorbeeld als dit leidt tot een gevoel van 
‘externaliseren’ (‘locus of control’, Rotter, 1966). 
Externaliseren wordt vaak geassocieerd met het gevoel 
van machteloosheid, onderdrukking en depressie. 
Iemands eigen lot wordt beschouwd als onaantast-
baar; elk persoonlijk initiatief leidt tot een drukkend 
gevoel van zinloosheid. Het is duidelijk dat het toe-
wijzen van de subjectieve ervaring die in tegenspraak 
lijkt te zijn met de tegenwoordig aanvaarde natuurwe-
tenschappen, tot het terrein van parapsychologie of 
psychosociale pathologie in individuele gevallen erg 



16 TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE & BEWUSTZIJNSONDERZOEK • 2016 • Nr. 4

moeilijk is en langdurige beroepservaring is vereist. 
Categorieën die zijn opgenomen in DSM-IV zijn in dit 
opzicht van weinig nut. Toch kan men zeggen dat para-
normale verschijnselen spontaan en zelden optreden; 
psychopathologische ervaringen, daarentegen, worden 
gekenmerkt door hun eigenaardige persistentie. 
Een voorbeeld is ervaring 5 [zie voor deze voorbeelden 
pagina 1 in dit TvP, PG]. Uit de beschrijving van deze 
ervaring is duidelijk dat het idee van een spook iets 
als een ‘omhulling voor de doelpersoon’ of een ‘kleed’ 
is. De poltergeist als een autonoom zelf-organiserend 
systeem lijkt het werk van een persoon, een ‘geest’ 
of ‘spook’ voor het ‘slachtoffer’. Dit is in principe dus 
een antropomorfisme en ‘concretisatie’ van complexe 
autonome zelf-organiserende processen.
In dit verband speelt ‘vermindering van complexiteit’ 
een belangrijke rol. Het is zeker niet toevallig dat 
occulte praktijken, bijvoorbeeld het gebruik van de 
pendulum of Ouija-borden zo aantrekkelijk is voor 
jongeren, er is slechts een slinger nodig om te weten 
of iets goed of slecht is, of je hoeft alleen maar een 
omgekeerd glas te gebruiken om met ‘de hoogste 
bevoegdheden van het heelal’ of met de geesten van 
overleden autoriteiten contact te hebben. In een rede-
lijk interventieproces is het belangrijk om de systeem-
theoretische structuur van paranormale en (gerelateer-
de) normale psychologische processen te ‘vertalen’ in 
de begrippen van de betrokkenen om hun de gelegen-
heid te geven de gebeurtenissen vanuit hun eigen 
standpunt te begrijpen, en ten slotte om zich zelf te 
helpen. Het kan ook een praktisch advies inhouden, 
bijvoorbeeld om hoe de poltergeist-verschijnselen te 
laten verdwijnen of hoe om te gaan met ‘spiritistische 
berichten’. 
Het is niet absoluut noodzakelijk mensen uit hun 
‘spook’-idee te ontmoedigen, omdat ze in de meeste 
gevallen de indruk kunnen krijgen dat men probeert 
om hun ervaring af te nemen. Maar de kennis van de 
kenmerken van de ‘spoken’ (van zelf-organiserende 
psycho-fysieke systemen) is absoluut noodzakelijk als 
men echt mensen wil helpen. Angst voor geesten is 
dus de eerste stap naar een therapeutische interven-
tie, vanwege de aanpak van het benoemen, en bevat 
daarom de beschrijving van de behandeling in de 
kern. De naamloze overweldigende angst voor de nu-
mineuze biedt niet deze aanpak; het is structuurloos 
en biedt geen ‘gebruikersinterface’.  n

Noot
 Dit artikel werd eerder gepubliceerd in het International Review 

of Psychiatry, 2014; 26(3): 324-334.
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Er zijn veel pogingen gedaan psi te verklaren, 
maar er is tot nu geen consensus over hoe een 

theorie van psi-verschijnselen er uit zou moe-
ten zien. Ik wil hier iets zeggen over de pogin-

gen van Walter von Lucadou, een natuurkun-
dige, werkzaam als consulent op het gebied 

van paranormale ervaringen in Freiburg, 
Duitsland. Sinds de jaren tachtig heeft 
hij psychokinese-experimenten gedaan, 
helaas zonder veel succes. Om verder 
te komen, heeft hij vervolgens gepro-
beerd een theorie op te stellen 
die psi wat begrijpelijker zou moe-
ten maken. Het is natuurlijk 
verleidelijk een interes-
sant natuurkundig ver-
schijnsel te hulp te 
roepen om psi te 
verklaren…

Wat is een theorie?
Een kritische blik op

Von Lucadou’s pogingen 
tot theorievorming

—door Joop M. Houtkooper
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In de loop van de geschiedenis zijn bijvoorbeeld ra-
diogolven als verklaring voor telepathie aangevoerd 
(‘Mental Radio’ door Upton Sinclair), maar ook DNA 
toen de structuur daarvan nog niet ontdekt was.
Von Lucadou heeft verschillende pogingen gedaan, 
zoals het ‘Model of Pragmatic Information’, waarbij 
pragmatische informatie gezien wordt als een pro-
duct van twee aspect, n.l. Nieuwheid en Bevestiging. 
Toen schrijver dezes in 1993 in Freiburg aankwam 
om het Institut für Grenzgebiete der Psychologie und 
Psychohygiene als medewerker te komen versterken, 
was een van de eerste afspraken die ik maakte met 
Von Lucadou. Tijdens ons gesprek moest ik hem ervan 
overtuigen dat zgn. niet-locale correlaties volgens de 
kwantummechanica geen informatie kunnen overbren-
gen. Dat is een technische kwestie, die ik hier niet 
verder zal uitdiepen. Helaas heeft Von Lucadou hier 
zijn eigen interpretatie aan gegeven, zodat hij al spoe-
dig kwam met een ‘Weak quantum theory’ en een paar 
jaar later met een ‘General quantum theory’, die echter 
wel in naam iets met kwantumtheorie te maken heb-
ben, maar die verder nogal problematisch bleven. Een 
aspect dat Von Lucadou daaraan ontleende was dat 
psi geen overdracht van signalen mogelijk zou maken, 
als analogie aan niet-locale correlaties.
Dat kan men als hypothese wel eens proberen, maar 
hoe verder? Eén van de projekten waar ik aan werkte 
samen met de gasthoogleraar Erlendur Haraldsson, 
was een uitwerking van ESP experimenten met de 
Defense Mechanism Test. Die experimenten waren in 
IJsland tamelijk succesvol geweest en onze vraag aan 
Von Lucadou was of hij iets wilde voorspellen over 
de uitkomsten van een nieuw experiment dat wij in 
Freiburg wilden uitvoeren. Helaas hebben wij op onze 
herhaalde verzoeken om een of andere voorspelling 
geen antwoord gekregen.
Hoe moeten wij dat nu zien? Het blijkt dat het verkla-
ren achteraf vaak aardig lukt, maar dat gaat minder 

goed bij het voorspellen van gebeurtenissen die nog 
niet hebben plaatsgevonden. Theoriën die iets voor-
stellen, moeten door de werkelijkheid bevestigd wor-
den, d.w.z. dat er waarnemingen denkbaar zijn die de 
theorie juist onmogelijk acht. Dit principe van weerleg-
baarheid of falsificeerbaarheid maakt dat we slappe 
praatjes kunnen onderscheiden van wetmatigheden 
waar de werkelijkheid aan voldoet. Kortom, theoriën 
horen hun nek uit te steken.
Alleen, het is in de praktijk lastig. Voor schrijver 
dezes was een cruciaal moment bereikt in 2006, op 
een symposium van de American Association for the 
Advancement of Science (AAAS), Pacific Division, 
waarvoor een aantal parapsychologen en natuur-
kundigen uitgenodigd waren, waaronder Walter von 
Lucadou. Hij hield een praatje over experimenten 
met veel variabelen, waartussen correlaties berekend 
waren. De conclusie was dat onder sommige omstan-
digheden er meer significante correlaties optraden. Bij 
herhaling waren er wel weer veel significante correla-
ties maar tussen ander paren van variabelen. Lucadou 
heeft daarmee geprobeerd iets te vangen over de no-
toir slechte reproduceerbaarheid van psi, maar het is 
moeilijk in te zien hoe we hier verder mee komen.
Mijn eigen moment van waarheid was bij mijn eigen 
poging om psi te verklaren uit de hardnekkigheid van 
kwantummechanische onzekerheid. Ik ga dat hier niet 
uitleggen, maar toen bleek dat de (para-)psychologen 
kwantummechanica zien als een soort magie, terwijl 
de fysici niets te maken willen hebben met bewustzijn, 
omdat je het niet kunt meten en omdat het niet duide-
lijk gedefinieerd is, leek het mij beter de problemen op 
de spreekwoordelijke plank te leggen en iets leukers te 
gaan doen, zoals te kijken hoe het zit met de gegevens 
over mogelijk leven op de planeet Mars. Tien jaar en 
een paar dozijn publicaties verder was dat een keuze 
waar ik geen spijt van heb. (Google naar mijn naam en 
Astrobiology Science Conference 2017).  n
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U beweert dat er niets bovennatuurlijks schuilgaat 
achter het ‘paranormale’. Voor een verklaring hoeven 
we geen interacties van geesten of het bestaan van 
transcendentale dimensies te veronderstellen. In plaats 
hiervan wilt u een complementaire holistische be-
schrijving van onze wereld toevoegen aan ons huidige 
reductionistische visie. Echter, zoals het achtervoegsel 
‘-ism’ impliceert, hebben het reductionisme en holisme 
betrekking op twee fundamenteel tegengestelde we-

5 redactie-vragen aan 
Walter von Lucadou
—vertaling: Fred melssen

reldvisies: twee geloofssystemen die elkaar ondermij-
nen. Deze tegenstrijdigheid lijkt een complementaire 
aanpak uit te sluiten: Het ene paradigma proberen aan 
te sluiten bij het andere leidt tot een ‘metafysisch schi-
zofrene’ houding. Hoe dienen wij volgens u om te gaan 
met deze tegenstrijdigheid?
[W von L:] Van schizofrenie is geen sprake: Alleen in 
klassieke systemen zijn de reductionistische en holisti-
sche wereldvisies fundamenteel tegengesteld. Binnen 
de Generalized Quantum Theory (GQT) zijn beide visies 
complementair. De holistische visie gebruikt hoofdza-
kelijk globale meetbare variabelen en de reductionisti-
sche visie lokale variabelen. De term ‘bovennatuurlijk’ 
zegt overigens niet zoveel. Al datgene wat plaatsvindt 
behoort per definitie tot de natuur.
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In uw theoretische modellen maakt u gebruik van een aantal wis-
kundige relaties om concepten – zoals ‘nieuwigheid’, bevestiging 
en pragmatische informatie. Kunt u verklaren of, en hoe, deze 
concepten kunnen worden gekwantificeerd?
[W von L:] Ik heb al eerder geprobeerd om de concepten van het 
‘Model van Pragmatische Informatie’ (MPI) te kwantificeren in 
mijn eerste studie uit Freiburg [zie: Lucadou, W.v. (1987). A multi-
variate PK experiment. Part III. Is PK a real force? The results and 
their interpretation. European Journal of Parapsychology, 6, 4, 
369-428]. ‘Noviteit’ kan als voorbeeld dienen: Deze werd gede-
finieerd als de amplitude binnen de schommelingen binnen een 
willekeurige reeks uitkomsten van een PK-experiment. Deze aan-
pak bleek niet optimaal, maar het zou kunnen worden verbeterd.

Om uw theorie te begrijpen is op zijn minst een academisch 
niveau van denken vereist. Hoe zou u de complexe theoretische 
concepten kunnen gebruiken binnen een klinische setting? In die 
gevallen waarbij klanten een wetenschappelijke onderbouwing 
vragen van uw klinisch advies: Heeft u een ‘lekenversie’ van uw 
theorie van MPR voorhanden?
[W von L:] Jazeker, maar hierover is nog niets gepubliceerd. Mijn 
medewerker Franziska Wald werkt aan een proefschrift waarin 
ze een klinische handleiding biedt, die de theoretische achter-
gronden combineert met praktische instructies. Bijvoorbeeld: 
Wanneer een cliënt sterk gelooft in ‘onstoffelijke entiteiten’, dan 
proberen we hem of haar niet te overtuigen dat we het fenomeen 
zien als een zelf organiserend gesloten mentale structuur. We 
zullen uitleggen dat ‘spoken zullen verdwijnen’ wanneer je ze wilt 
toepassen of gebruiken voor een betrouwbare communicatie.

Kunt u vanuit uw theoretisch model het decline effect verklaren. 
Waarom worden paranormale verschijnselen ongrijpbaar wan-
neer er sprake is van onderzoek en een gedegen rapportage? 
Heeft u een uitleg hoe deze verschijnselen in eerste instantie wor-
den getriggerd?
[W von L:] Er bestaat een onmiddellijke en dringende behoefte 
terwijl causale oorzaken niet in zicht zijn (operationele beschik-
baarheid is niet gegeven, maar in potentie mogelijk. Bijvoorbeeld 
wanneer het Poltergeist en Haunting betreft).

Klassieke afsluitende vraag: hoe denkt u over de toekomst van de 
parapsychologie?
[W von L:] Voor zover de parapsychologie probeert om een soort 
van psi-signaal te isoleren van gesloten systemen, dan zal er 
niets veranderen. Voor mij houdt het toekomstig parapsycholo-
gisch onderzoek zich bezig met macroscopische psycho-fysieke 
systemen die in staat zijn om de specifieke (verstrengelde) 
fenomenen te veroorzaken. Binnen dergelijke systemen spelen 
causale en verstrengelde processen een even belangrijke rol, en 
ze ondersteunen elkaar. Daarom is het niet verstandig om deze 
te scheiden, iets wat de traditionele parapsychologie werd veron-
dersteld te doen.

Hoewel hij al jaren ernstig ziek was en vele zware ope-
raties achter de rug had, kwam het overlijden van Gerd 
H. Hövelmann op zondag 5 februari jl. voor velen toch 
nog als een donderslag bij heldere hemel. Gerd werd 
geboren op 20 februari 1956 in het Duitse Siegen en 
behaalde in 1984 zijn masters degree in filosofie aan 
de universiteit van Marburg. Na zijn afstuderen werkte 
hij enige jaren aan die universiteit als senior research 
assistent totdat hij in 1993 voor zichzelf begon in de 
PR sector. Tot op de dag van zijn overlijden was Gerd 
als altijd positief gestemd en op de toekomst gericht, 
volop bezig met het publiceren van artikelen, het redi-
geren van tijdschriften en het, samen met zijn vrouw 
Friederike Schriever, bijwonen van internationale con-
ferenties. 
Het overlijden van Gerd heeft een groot gat geslagen 
in de internationale parapsychologische gemeen-
schap. In de dagen na zijn overlijden werd hierbij op 
internet stilgestaan en werd uitvoerig ingegaan op zijn 
indrukwekkende publicatielijst en talenknobbel. Gerd 
was een inspirator voor studenten en beginners in het 
veld. Altijd beschikbaar om anderen te helpen bij hun 
onderzoek door het aanleveren van literatuurreferen-
ties, het belangeloos redigeren van conceptartikelen 
en als intermediair. Hij bracht onderzoekers met el-
kaar in contact en hielp nieuwe belangstellenden de 
weg binnen de parapsychologie te vinden. Kortom, 

Legitimacy of Unbelief
—a farewell to 
Gerd H. Hövelmann
door Wim Kramer

Foto: Gerd H. Hövelmann
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Gerd was een stimulerende en bindende factor in de 
internationale parapsychologie en had connecties – 
nee, eigenlijk alleen maar goede vrienden – over de 
gehele wereld. De grote waardering voor zijn decen-
nialange inzet voor het veld werd in 2015 nog eens 
symbolisch benadrukt met het hem toekennen van de 
‘outstanding career award’ door de Parapsychological 
Association.
Gerd kwam eind jaren ’70 in contact met de parapsy-
chologie waarbij zijn interesse in dit onderzoeksveld 
vanuit een positief sceptische overtuiging voortkwam. 
Hij ontwikkelde zich als een ‘open minded’ scepticus 
die zich al snel meer thuis voelde bij de parapsycho-
logen dan bij de ‘hard boiled’ sceptici uit die jaren. 
Het was deze houding die hem en de journalist Piet 
Hein Hoebens in het voorjaar van 1981 samenbracht. 
Ook Hoebens had deze positief sceptische houding, 
hoewel dat uit zijn scherpe, soms ronduit bot aange-
zette artikelen in De Telegraaf niet altijd duidelijk naar 
voren kwam. Hoebens publiceerde echter ook in inter-
nationale sceptische tijdschriften waarin hij duidelijk 
stelling nam tegen de ‘alles bij definitie ontkennende 
houding’ van collega sceptici. Zowel Hoebens als Gerd 
pleitten in hun werk steeds voor een open discussie 
tussen parapsychologen en sceptici. Een discussie 
gebaseerd op feiten. Beiden verzetten zich tegen de 
in die jaren gangbare houding van de internationale 
sceptische beweging CISCOP van het betrekken van 
boute stellingen waarbij partijen elkaar voor ‘rotte vis’ 
uitmaakten.
Drie dagen voor zijn – zelf gekozen – overlijden op 
22 oktober 1984, had Piet Hein Hoebens in een lange 
brief aan Gerd laten weten dat hij zijn omvangrijke ar-
chief aan hem zou nalaten. Een paar maanden na het 
overlijden van Hoebens besprak Gerd samen met Hans 
Michels en Jeff Jacobs, beiden lid van de Eindhovense 
onderzoeksgroep Synchronicity Research Unit (SRU), 
het plan om dit archief deels te bewerken tot een 
Engelstalige publicatie. Het is een onvoorstelbaar 
bizar toeval dat het boek waaraan hij en Hans Michels 
samen uiteindelijk meer dan dertig jaar hebben ge-
werkt, op de dag van Gerds eigen begrafenis van de 
persen rolde.

Legitimacy of Unbelief
De titel Legitimacy of Unbelief die beide redacteuren 
aan het boek hebben meegegeven benadrukt het recht 
voor een ieder mens om niet te geloven. Het is de 
basis van de 43 door beide redacteuren geselecteerde 
teksten uit het grote oeuvre van Hoebens. Het om-
vangrijke – maar liefst 466 bladzijden – geheel geeft 
een inhoudelijk goede impressie van het brede spec-

trum aan onderwerpen waarover Hoebens zich druk 
maakte. Hoebens publiceerde destijds hoofdzakelijk 
in het Nederlands en Duits en soms in het Engels. Zijn 
publicaties zijn behalve in het dagblad De Telegraaf, 
hoofdzakelijk te vinden in internationale parapsycho-
logische- en sceptische vakbladen die tegenwoordig 
niet makkelijk meer te vinden zijn. Hoebens had met 
zijn internationale publicaties destijds enige dempen-
de invloed op de toonzetting van het opvlammende 
discours tussen parapsychologen en sceptici. Hij be-
pleitte het belang van wederzijds respect voor elkaars 
standpunten en benadrukte dat discussie pas zinvol is 
als die gebaseerd is op inhoudelijke argumentatie. Zo 
onderhield hij zelf als scepticus een goed persoonlijk 
contact met professor Martin Johnson, in die tijd de 
hoogleraar parapsychologie aan de Rijksuniversiteit 
Utrecht. Hoebens heeft bijvoorbeeld de redactie op 
zich genomen van Johnson’s Nederlandstalige boek: 
Parapsychologie; onderzoek in de grensgebieden van 
ervaring en wetenschap (De kern, Baarn, 1982).
De 43 teksten van Hoebens zijn in het boek verdeeld 
over drie secties: ‘Skepticism - Theory and Practice’, 
‘Research and Debunking’ en ‘Comments and 
Controversies’ – zo krijgt de lezer een bloemlezing van 
in het Engels vertaalde artikelen uit Hoebens publica-
ties. Elk artikel is door beide redacteuren voorzien van 
een introductie. Het boek bevat verder een gedegen li-
teratuurlijst en een postscript door Eberhard Bauer van 
het Duitse Instituut fur Grenzgebiete der Psychologie 
(IGPP) waarin hij zijn persoonlijke herinneringen aan 
Hoebens ophaalt.
Het boek is goed gestructureerd, verzorgd en leest vlot 
weg. Het is een interessante bron voor een historische 
blik in de parapsychologie van de periode 1977-1984, 
de tijd dat Hoebens actief was in het veld. Een gemis 
is echter dat over de persoon Piet Hein Hoebens 
vrijwel niets in het boek te vinden is. Hierdoor is de 
samenhang van de door beide redacteuren gekozen 
teksten voor de lezer die het allemaal niet zelf heeft 
meegemaakt hier en daar onduidelijk, ondanks de 
inleiding bij elk artikel. Immers een auteur die inter-
nationaal snel naam maakte door fanatiek in een on-
derwerp te duiken en het daarbij niet schuwt geregeld 
sterke suggesties van bedrog te uiten aan het adres 
van derden en er vervolgens wel overwogen voor kiest 
opeens uit het leven te stappen, vraagt om een ana-
lyse van diens persoonlijke beweegredenen.   n

• Legitimacy of Unbelief, the collected papers of Piet Hein 

Hoebens. Gerd. H. Hovelmann & Hans Michels (eds.), Lit Verlag 

GmbH & Co. KG Wien, 2017. Het boek is on-line onder meer ver-

krijgbaar via Bol.com en Amazon.
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Opvang van mensen 
met psi-gerelateerde 
problemen in de UK

—door Ian Tierny,
Honorary fellow of KPU,
University of Edinburgh

—vertaling: Dick Bierman

Voor zover mij bekend zijn er op dit moment in 
de UK geen erkende en practiserende geestelijke 
gezondheidzorgers die tegelijk goed geïnfor-
meerd zijn over de wetenschappelijke parapsy-
chologie en bereid zijn om met cliënten die hun 
(soms negatieve) ervaringen als paranormaal dui-
den, deze ervaringen in het licht van de parapsy-
chologie te bespreken. Tussen de mid-zeventiger 
jaren en vorig jaar (toen ik zelf formeel met mijn 
klinische praktijk stopte) was ik klinisch raads-
man voor academici die een interesse hadden 
in de parapsychologie aan de universiteit van 
Edinburgh.In de beginjaren was dat dr John Beloff 
en na de komst van de Koestler Parapsychology 
Unit (KPU), Prof. Bob Morris en heden ten dage 
Prof Caroline Watt…
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Ik gaf en geef eigenlijk nog steeds op een informele 
basis adviezen aan een aantal organisaties met aca-
demische vertakkingen in de UK zoals bijvoorbeeld 
de Britse SPR maar ook aan individuen die mij via 
Internet benaderen. Met de vestiging van de KPU in 
1985 toendertijd de enige grote academische een-
heid in de UK met een interesse in het onderwerp, 
nam het aantal contacturen met mensen die in de war 
waren door hun onverklaarbare ervaringen snel toe. 
In de vroege jaren 90, voor het universele gebruik van 
Internet, waren er 3 geestelijke gezondheidsprofessi-
onals, 2 psychiaters en ikzelf als klinisch psycholoog 
part time (en gratis) bezig met cliënten. Er heerste het 
gevoel dat, omdat we publiekelijk aangaven interesse 
voor paranormale fenomenen te hebben en onderzoek 
te doen op dat terrein, we ook de plicht hadden men-
sen die dachten door dit soort fenomenen in de war 
geraakt te zijn goede voorlichting te geven op basis 
van de kennis die we hadden. In die tijd waren er 
gemiddeld 5 contacten per maand. In de meeste ge-
vallen werden de discussies via de telefoon gevoerd. 
Daar bovenop kwamen natuurlijk de talrijke andere 
contacten met het publiek waarbij het niet ging om 
mensen die in de war waren geraakt. 

Vanaf het midden van de jaren 90 nam het aantal 
contacten aanzienlijk af door de komst van Internet en 
email. Mensen die in de war waren konden via email 
of via discussiegroepen informatie krijgen van een 
groeiende groep experts en ‘experts’. De kwantita-
tieve gegevens over deze contacten en over de inhou-
delijk aard ervan publiceerden we in enkele artikelen. 
Sinds die tijd is aard en aantal van serieuze kontakten 
stabiel gebleven, hoewel ik daarnaast wel ook nog 
zo eens per week om commentaar gevraagd wordt 
bij spontane gevallen (zonder dat de mensen die er 
mee te maken hebben in de war zijn geraakt). Nog 
steeds komen naast de verzoeken van mensen die 
een probleem hebben, ook vragen van academici 
en medische professionals, overwegend uit de UK. 
Merkwaardigerwijs is er al een aantal jaren een trend 
merkbaar waarbij het aantal gevallen rond de kerst 
periode toeneemt. Ik zal niet speculeren over een mo-
gelijke verklaring.

Ondanks de groei in de UK van het aantal academi-
sche onderzoekscentra die een interesse hebben 
in met name de gezondheidsaspecten van anomale 
gebeurtenissen, blijkt deze interesse vooral sceptisch 
over de paranormale uitleg of zijn de centra eigenlijk 
voornamelijk geïnteresseerd in het onderscheiden 
van ervaringen die een pathologische achtergrond 
(kunnen) hebben van min of meer normale ervaringen 
waarbij de ervaarder een fout maakt in het interprete-
ren van de oorzaak van een gebeurtenis. Goede voor-

beelden van dit soort centra zijn de UNIQUE onder-
zoeksgroep aan het King’s college van de Universiteit 
van London (Dr Emmanuelle Peters) en de Anomalistic 
Psychology Research Unit bij Goldsmiths Universiteit 
van London (Prof Chris French).

Het is opmerkelijk dat sinds het eerste congres over 
dit topic in 2007 in Naarden (Nederland) de inte-
resse in de klinische parapsychologie wel degelijk is 
gestegen. Persoonlijk heb ik wat reserves over het 
gebruik van dit label omdat het suggereert dat we 
meer kennis hebben dan we eigenlijk hebben. De 
Parapsychological Association heeft intussen een 
werkgroep opgericht die aan richtlijnen werkt die 
gebruikt zouden moeten worden door zowel clinici 
als niet-clinici. De werkgroep bestaat voornamelijk uit 
parapsychologen uit Amerika.
 
In 2013 publiceerden Caroline Watt en ik een hoofd-
stuk in de tweede editie van het boek Varieties of ano-
malous Experience (Eds: Cardena, Lynn & Krippner) 
onder de titel ‘Psi-related Experiences’. In dat hoofd-
stuk worden onder andere naar de verschillende klini-
sche benaderingen besproken om cliënten te helpen 
die echt in de problemen waren gekomen in verband 
met door hen ervaren onbegrijpelijke gebeurtenissen, 
De laatst besproken klinische benadering was geba-
seerd op von Lucadou’s Model of Pragmatic informa-
tion (MPI). Volgens von Lucadou waren er in zijn prak-
tijk (WGPF) successen geboekt waarbij de nadelige 
effecten van paranormale ervaringen werden verzacht 
zowel in aantal als in intensiteit. De cruciale ingreep 
is het nauwkeurig en tot in de detail registreren van 
de gebeurtenissen met zoveel mogelijk getuigen etc. 
Een poging in 2013 om deze aanpak systematisch te 
onderzoek door mbv van een wachtlijst-methode de 
mate van documentatie te manipuleren ‘mislukte’. De 
mislukking was gedeeltelijk te wijten aan de te kleine 
groep gebeurtenissen die we konden verzamelen in 
de experimentele periode. De aantallen waren te klein 
zowel wat betreft het totaal aantal gevallen als wat 
betreft het aantal gevallen dat door een screening test 
heen kwam. Deze test was ontworpen om dubieuze 
rapporten te voorkomen.

In de dagelijkse praktijk is het moeilijk om een on-
derscheid te maken tussen een ingreep gebaseerd 
op de MPI en cognitieve gedragstherapie. Cognitieve 
gedragstherapie is de door de Britse National Health 
Service geprefereerde therapeutische methode bij 
geestelijke gezondheidsproblemen en het is ook de 
methode die ikzelf gebruik als ik mensen help die 
kampen met de gevolgen van door hen als paranor-
maal geziene ervaringen. Beide methoden vereisen 
gedetailleerde analyse en registratie. Beide kunnen 
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Professor (em.) Suitbert Ertel is op 26 februari 2017 
kort voor zijn vijfentachtigste verjaardag te Gottingen 
overleden. Ik kende Suitbert al sinds 1986, toen hij in 
contact kwam met Prof. J. Mischo van de (toen nog be-
staande) leerstoel voor Psychologie und Grenzgebiete 
der Psychologie van de Universiteit Freiburg. Als me-
dewerker van Prof. Mischo, leerde ik Suitbert Ertel ken-
nen als een van de weinige academische psychologen 
in Duitsland met een echte en onbevooroordeelde 
wetenschappelijke interesse in het brede scala van 

Foto: Suitbert Ertel

In Memoriam Suitbert Ertel
—door Eberhard Bauer (IGPP)

In het weekend van 26-27 mei as. wordt in Heidelberg, 
Duitsland de vierde editie gehouden in de serie 
Expert-Meetings op het gebied van de klinische para-
psychologie. Thema is deze keer: parapsychologie & 
religieuze ervaringen. De eerste editie werd gehouden 
in 2007 in Naarden. 
Van de bijeenkomst in Naarden is een uitvoerige publi-
catie verschenen die, aangevuld met een omvangrijke 
literatuurlijst, inmiddels internationaal gezien wordt 
als een gedegen handboek op dit gebied. Dit boek is 
gratis te downloaden via de website van Het Johan 
Borgman Fonds: 
www.hetjohanborgmanfonds.nl 
Deelname aan de komende vierde Expert-Meeting in 
Heidelberg is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich via 
bovenstaande website aanmelden.

Expert-meeting Parapsychologie
—door Wim Kramer

zowel face-to-face als via ander communicatiekanalen 
worden uitgeoefend. Succes verkregen op grond van 
op de MPI gebaseerde methode worden toegeschre-
ven aan het verzwakkende effect op paranormale 
(nonlokale) correlaties van het schenden van het non 
transmission axioma uit de kwantumfysica. Maar in 
de dagelijkse praktijk van de WGPF benadering is 
het niet alleen de fundamentele fysica die gebruikt 
wordt maar wordt ook leentjebuur gespeeld bij een 
aantal psychotherapeutische benaderingen waarbij 
bijvoorbeeld sprake is van patiënt-therapeut-synergie, 
motivatie en absorptie (een concept dat in de MPI 
benadering wel in verband wordt gebracht met ‘or-
ganizational closure’). Ook is het van therapeutisch 
belang om te begrijpen welke rol de anomale gebeur-
tenissen spelen in de levensvisie van de cliënt dan 

wel in de context van zijn of haar huidige relaties. 
Hoewel het experiment waarbij we de MPI methode 
formeel hebben getoetst als misukt moet worden 
beschouwd is dat niet het einde van het model. In 
tegendeel, in een wereldwijd project waarbij bijvoor-
beeld ook de Universiteit va Groningen betrokken is, 
wordt het model in het laboratorium getoetst. Dit lijkt 
een belangrijke stap die vooraf moet gaan aan de het 
gebruik van het model in klinische situaties. De moge-
lijke wetenschappelijke consequenties van dit project 
zijn eigenlijk veel groter dan de consequenties die ik 
verwacht bij de therapeutische toepassing. Immers 
het model claimt dat er aspecten van de realiteit zijn 
die eenvoudigweg niet te repliceren zijn terwijl die re-
pliceerbaarheid tot op heden in de wetenschap als de 
lakmoesproef voor de realiteit wordt gezien.  n

parapsychische en anomale verschijnselen. Zo is een 
van de laatste werken van zijn hand een hoofdstuk 
getiteld ‘Astrologie auf dem Prüfstand der Statistik’, 
dat verscheen in het handboek: An den Grenzen 
der Erkenntnis – Handbuch der wissenschaftlichen 
Anomalistik. 
Wie zich voor zijn werk interesseert, vindt meer infor-
matie op: www.astrologer.com/bio/ertel.htm
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Steun de wetenschappelijke parapsychologie in Nederland en profiteer van de vele extra’s!
U kunt kiezen tussen een internet-abonnement waarbij u het TvP alleen in pdf krijgt aangeleverd, of voor een 
abonnement waarbij u het tijdschrift als drukwerk krijgt toegestuurd. De kosten van het SPR-lidmaatschap met een 
abonnement op het in drukwerk verschijnende TvP bedragen € 27,- per jaar.

Dat lidmaatschap levert u de volgende voordelen op:
• U ontvangt 4x per jaar het TvP
• U ontvangt in de toekomst het tijdschrift ook in pdf-formaat
• U krijgt € 5,- korting op de jaarlijkse ‘Dag van de parapsychologie’
• U krijgt hulp bij het verwerven van fondsen voor onderzoek op ons gebied
• U heeft stemrecht op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de SPR
• U krijgt korting op, dan wel gratis toegang tot, de SPR-webinars

Kortingen:
• Studenten krijgen € 8,- korting
• Een geschenkabonnement kost eenmalig € 25,-
 De schenker heeft gratis toegang tot de ‘Dag van de Parapsychologie’
• Een internet-abonnement geeft € 5,- korting

Wat steunt u?
De Studievereniging voor Psychical Research (SPR) is sinds het begin van de twintigste eeuw een zusterorganisatie 
van de internationale SPR. Vanuit een academische achtergrond draagt de SPR zorg voor:
• wetenschappelijk onderzoek
• universitair onderwijs
• cursussen
• het TvP
• website: dutchspr.org

Vindt u de parapsychologie belangrijk en wilt u ons werk extra ondersteunen?
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 secretariaat van 
de SPR: secr@dutchspr.org

Neem of geef een abonnement op het TvP…
Via dutchspr.org/spr/tijdschrift 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 de adresgegevens van deze persoon 
naar: secr@dutchspr.org  Wij zorgen er dan voor dat hij of zij gratis een kennismakingsnummer toegestuurd krijgt.
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