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In de wetenschappelijke praktijk worden veelal pseudo-random 
getallen gebruikt. Deze getallen lijken ook met geen mogelijkheid 
uit hun voorgangers af te leiden maar in feite zijn ze helemaal niet 
toevallig. Het volgende getal is het resultaat van een ingewikkelde 
bewerking op het voorgaande getal. Als je als mens die bewerking 
zou kunnen uitvoeren zou je onmiddellijk zo’n pseudo random getal 
kunnen voorspellen. Dat is dus het totaal tegenovergestelde van 
echt toeval zoals formeel gedefinieerd. Nu blijkt dat mensen die 
complexe berekening niet kunnen uitvoeren en dat bovendien die 
reeks die geproduceerd wordt zich pas na een waanzinnig aantal 
elementen herhaald wordt. In de praktijk kun je zo’n reeks dus wel 
te gebruiken.  Bijvoorbeeld in kaartraad-telepathie experimenten.

‘Echt’ toeval
Is er dan geen ‘echt’ toeval? In de mainstream natuurkunde wordt 
er aangenomen dat zogenaamde quantumprocessen, denk aan 
bijvoorbeeld radioactief verval geheel toevallig, zijn. Overigens is 
niet iedereen daarvan overtuigd en bijvoorbeeld Einstein was er 
uitgesproken op tegen de quantumprocessen op die manier te inter-
preteren. “God dobbelt niet,” aldus Einstein. Waarbij hij overigens 
schijnt aan te nemen dat ‘dobbelen’ echt toeval vertegenwoordigt, 
waar komt dat dan vandaan?

Over toeval…

COLUMN
Dick Bierman

“Toeval bestaat niet”, aldus mijn moeder meestal 

naar aanleiding van een verhaal dat eindigt met 

“…dat was ook toevallig”. Een dooddoener van 

jewelste omdat je zonder specificatie van wat er 

dan wel verantwoordelijk was voor de buiten-

gewone samenloop van omstandigheden, geen 

rationeel argument hebt. Formeel wordt toeval 

wiskundig gerepresenteerd door de eis dat een 

gebeurtenis toevallig is als deze op geen enkele 

manier uit voorgaande gebeurtenissen is af te 

leiden. Dus een reeks willekeurige (dwz: random) 

getallen bevat geen interne structuur en als je zo’n 

reeks probeert te comprimeren (bijvoorbeeld door 

het bestand te zippen) dan is het resultaat nul…
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kan je denken dat het wellicht de experimentator is. Is 
er geen effect dan kan die arme onderzoeker zijn pu-
blicatie namelijk wel vergeten. Dat is eigenlijk ridicuul 
want als er geen effect is, is dat wel degelijk ook een 
uitkomst.
Maar nu komen we op een, overigens zeker niet onbe-
langrijk, zijspoor, namelijk de discussie over de rol van 
de redacties van de wetenschappelijke tijdschriften 
waarin onze onderzoeker wil publiceren. Die rol kan 
namelijk leiden tot vertekende conclusies. 
Welnu om de rol van de experimentator te onderzoe-
ken werden, voorafgaande aan de uiteindelijke ana-
lyse, de data in twee gelijke delen gesplitst en de helft 
naar iemand in de UK gezonden om te analyseren. In 
de UK data bleek helemaal geen verschil tussen welke 
toevalsgenerator was gebruikt. Een verbluffende bevin-
ding. En een die grote impact had op de PA conventie. 
Zo’n paranormaal experimentator effect kan grote 
gevolgen hebben voor de methoden van wetenschap-
pelijk onderzoek, niet alleen in de parapsychologie 
trouwens. 

Spontaan
In onderzoek naar spontane gevallen is de rol van 
toeval moeilijk vast te stellen. Ik geef een voorbeeld. 
Deze zomer was ik bij het riviertje de IJzer waar vooral 
in de eerste wereldoorlog heel veel bloed heeft ge-
vloeid. Overigens een leuk riviertje met een mooi pad 
er langs. Mij vielen 2 palen op die aan de overkant van 
het water aan de oever eenzaam functieloos leken te 
zijn. Ik probeerde m.b.v. fantasie achter de vroegere rol 
van die palen te komen maar veel verder dan iets met 
een brug kwam ik niet. 
Een kwartiertje later was er een toeristisch informatie-
punt en dat bleek helemaal te gaan over een brug ‘de 
Hooipiete’ die daar ooit had gestaan. Die brug werd 
in de zomer opgebouwd om het hooi binnen te halen 
maar het bizarre was dat het geen ophaalbrug en dat 
als er scheepvaart moest passeren de brug deels werd 
afgebroken en weer opgebouwd. Ongeveer 50 keer elk 
jaar! Dat heeft zo gewerkt tot in de jaren 90 van de vo-
rige eeuw. En dat is geen Belgenmop. 
Welnu wat is de toevallige kans dat ik ‘brug’ dacht en 
dat er inderdaad een brug had gestaan. Waarschijnlijk 
is die toevalskans best groot. 
Maar eigenlijk was ik in iets anders geïnteresseerd. 
Wat is de kans dat je je afvraagt wat die palen daar 

Hoe dan ook, als je in een experiment voor bijvoor-
beeld een willekeurige keuze van een stimulus die je 
de proefpersoon aanbiedt, gebruik wenst te maken 
van een ‘echt’ toevalsproces, dan dien je als weten-
schapper toch wel te beschikken over een ‘echte’ 
quantum-RNG. 

Deze editie
In dit nummer van het TvP een bijdrage van Jacob 
Jolij over de zestigste Parapsychological Association 
Convention, het jaarlijkse internationale congres van 
mensen die wetenschappelijk onderzoek doen op het 
gebied van de parapsychologie. Jacob doet verslag van 
een aantal zeer interessante experimenten, maar he-
laas ontbreekt in zijn verslag een beschrijving van zijn 
eigen bijdrage… Valse bescheidenheid?
Jolij’s lezing ging onder andere over enkele psycholo-
gische experimenten die hij in Groningen had uitge-
voerd. In die experimenten werden de prestaties van 
de deelnemers in twee condities gemeten. Details zijn 
hier slechts afleidend. Die condities, zeg A en B, wer-
den door het toeval bepaald, zoals gebruikelijk in dit 
soort onderzoek. Het verschil in prestaties in conditie 
A en B is dan de relevante onderzoeksuitkomst, zeg 
het A-B effect. En nu komt de truc. 
Hij gebruikte af en toe een echte toevalsgenerator en 
af en toe een pseudo RNG. En zoals hij verwachtte 
waren de resultaten niet dezelfde. Als hij een echte 
toevalsgenerator gebruikte was het A-B effect altijd 
groter dan bij gebruik van een pseudo. 
Hij verwachtte dat omdat die echte toevalsgenerator 
wellicht via psychokinese zo beinvloed zou kunnen 
worden dat het effect groter is. Maar er is een addertje 
onder het gras en dat is wie eigenlijk diegene is die 
die PK zou ‘uitoefenen’? Omdat de proefpersonen 
helemaal geen belang bij het A-B effect hebben en 
de experimentator die ook vaak de data analyseert 
en eigenlijk de eerste waarnemer is van de relevante 
uitkomst, juist wel (geen effect dan geen publicatie) 

Hoe dan ook, als je in een 
experiment voor bijvoorbeeld een 

willekeurige keuze van een stimulus die 
je de proefpersoon aanbiedt, gebruik 

wenst te maken van een ‘echt’ 
toevalsproces, dan dien je als weten-
schapper toch wel te beschikken over 

een ‘echte’ quantum-RNG… 
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doen en na 15 minuten het antwoord krijgt. Is hier 
zoiets als telefoon-telepathie aan de hand. Het feno-
meen dat mensen soms correct vermoeden wie er belt 
nog voordat ze de telefoon opnemen, terwijl die beller 
al in geen jaren van zich heeft laten horen. Theoretisch 
heb je dan een retrocausaal fenomeen. De toekom-
stige ontmoeting met de paalinformatie maakt dat je 
eerder aan die palen dacht. De kans dat je toevallig als 
je langs de IJzer loopt aan de palen aandacht schenkt 
is dus hier de relevante factor. 
Maar zo een spontane gebeurtenis die weinig of geen 
wetenschappelijk ‘bewijskracht’ heeft kan wel aan-
leiding zijn tot gedegen experimenteel onderzoek. Je 
kunt bijvoorbeeld 100 mensen langs die plek laten 
lopen en met de helft ervan even later naar het infor-
matiecentrumpje gaan. En de andere 50 zien nooit die 
informatie over die brug en zijn palen. Die groep ge-
bruik je dan om de toevalskans te bepalen dat iemand 
die langs die plek loopt spontaan zich afvraagt welke 
functie die palen hadden. 
Als de mensen uit experimentele groep uiteindelijk 
veel vaker over die palen gaan praten (voordat ze in 
het informatiecentrum zijn natuurlijk) dan de mensen 
in de controlegroep dan kun je wel een wetenschap-
pelijk verantwoorde statistisch onderbouwde uitspraak 
doen of een toekomstige waarneming van informatie 
in het heden aanleiding kan zijn om over die informa-
tie te praten.

Toeval achteraf
Toeval met andere woorden kan vaak achteraf met be-
hulp van een controlegroep worden vastgesteld. 
In heel veel experimenteel onderzoek zit dan ook zo’n 
controlegroep. Sommige onderzoekers in mainstream 
denken zelfs dat er altijd een controlegroep zou moe-
ten zijn. Vaak krijgen parapsychologen een verwijt. Je 
hebt niet eens een controlegroep. 
Maar bij veel parapsychologisch onderzoek is de toe-
valskans a priori vast te stellen. Geen controlegroep 
nodig. Als een proefpersoon een speelkaart moet 
raden dan is de toevalskans over-all 1/52. n

…Maar zo een spontane 
gebeurtenis die weinig of geen 

wetenschappelijk ‘bewijskracht’ 
heeft kan wel aanleiding zijn tot 

gedegen experimenteel 
onderzoek…
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Als je de bronnen onbevangen leest, kom je in de 
Grieks-Romeinse oudheid talloze voorbeelden tegen 

van paranormale, bijzondere menselijke ervaringen. 
De meeste beoefenaren van de klassieke studies 
zwijgen hier liever over, waarschijnlijk uit koud-

watervrees. Toch staan niet alle classici huiverig 
tegenover het bovennatuurlijke…

Rijk Schipper
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Een goed voorbeeld daarvan is Eric Robertson Dodds 
(1893-1979), bij leven hoogleraar Grieks en bovendien 
lid van de Society for Psychological Research. 
Deze vereniging, opgericht in 1882, omschrijft haar 
uitgangspunt als volgt: ‘… zonder vooroordeel of voor-
ingenomenheid en in een wetenschappelijke geest 
onderzoek te doen naar die vermogens van de mens, 
werkelijk of vermeend, die onverklaarbaar lijken te zijn 
volgens enige algemeen aanvaarde hypothese’. In een 
bijdrage uit 1971 verwoordt Dodds zelf zijn belangstel-
ling aldus: ‘de religieuze ideeën van de oudheid in 
combinatie met merkwaardige menselijke ervaringen, 
die het onderwerp vormen van psychisch onderzoek 
(‘psychical research’) of parapsychologie’. 
Met zijn lidmaatschap van de Society voegt Dodds zich 
in een illuster gezelschap. Eerdere presidenten luister-
den naar klinkende namen als William James (1894-5), 
Henri Bergson (1913), Hans Driesch (1926-7) en Gilbert 
Murray (1952). Zelf was Dodds president in de jaren 
1961-3. De Society is nog altijd werkzaam, met lezin-
gen, conferenties en studiedagen. Gevestigd aan de 
Marloes Road nr. 49 in Kensington (Londen), bezit ze 
een rijk gedocumenteerde bibliotheek op het gebied 
van onderzoek naar paranormale fenomenen. 

Mediamieke toestanden
In de genoemde bijdrage uit 1971, getiteld 
Supernormal Phenomena in Classical Antiquity, behan-
delt Dodds drie soorten paranormale verschijnselen: 
1) telepathische helderziendheid; 2) precognitie (voor-
kennis); 3) ‘mediamieke’ en verwante toestanden. Op 
de laatste categorie ga ik nader in, dit met het oog op 
het mediumschap van Socrates.
Dodds vermeldt eerst gevallen waarin mediamieke 
toestanden met opzet worden teweeggebracht. Dat 
kan gebeuren doordat je langdurig naar een doorschij-
nend of stralend object kijkt. In plaats van over ‘kijken’ 
spreekt Dodds liever over ‘schouwen’ (‘scrying’). Hij 
noemt twee methoden: a) met behulp van een spiegel; 
b) met behulp van water, al of niet met toevoeging 
van een laagje olie. Vaak wilde men zo tot voorkennis 
komen, ofwel door gebeurtenissen direct te zien, ofwel 

door een goddelijke gestalte op te roepen die gebeur-
tenissen voorzegt. De mediamieke staat of trance 
werd vaak gestimuleerd door incantaties (bezwerende 
zangen). Vooral jongens werden als medium ingezet, 
vanwege hun zuiverheid en hun openheid voor bijzon-
dere verschijnselen. De filosoof en redenaar Apuleius 
(2e eeuw na Chr.) deed experimenten met een jeugdig 
medium, zoals hij vertelt in een pleidooi. 
Verder kunnen verschijningen zich zowel auditief als 
visueel voordoen. Het eerste geval doet zich voor bij 
Socrates. Dodds spreekt over een ‘spontaan auditief 
automatisme’ (‘spontaneous auditory automatism’). 
Socrates hoort een innerlijke, goddelijke stem, zonder 
dat hij die oproept (dus spontaan) of zelf beïnvloedt 
(automatisch). 

Het goddelijk teken
Socrates brengt zijn goddelijk teken ter sprake in zijn 
verdedigingsrede tegenover de Atheense rechtbank. 
Hij is namelijk aangeklaagd wegens ‘het bederven 
van de jeugd, minachting voor de traditionele goden, 
en het invoeren van nieuwe goden’. Dat laatste slaat 
op Socrates’ ‘daimonion’ (letterlijk: ‘kleine demon’). 
Sprekend over zijn weigering om aan het politieke 
leven deel te nemen, verklaart Socrates: ‘Nu zou het 
misschien een vreemde indruk kunnen maken dat ik 
wel rondga met persoonlijke adviezen en me met an-
dermans zaken bemoei, maar nooit zover ben gegaan 
in de volksvergadering voor u op te treden om politie-
ke adviezen te geven. Dat heeft een oorzaak die u mij 
zelf vaak genoeg bij allerlei gelegenheden hebt horen 
noemen: dat goddelijke en bovennatuurlijke teken dat 
ik krijg en waarmee Meletus in zijn aanklacht de spot 
heeft gedreven. Dat is iets wat bij mij al in mijn jeugd 
is begonnen, een of andere stem die, wanneer hij er 
is, mij altijd tegenhoudt bij dingen die ik op het punt 
sta te doen en me nooit ergens toe aanzet. Die stem 
is wat zich in mij ertegen verzet om in de politiek te 
gaan’ (Apologie 31 c-d; Koolschijn pp. 114-5). 
Als hij ter dood is veroordeeld, spreekt Socrates zijn 
overtuiging uit dat de dood niet iets slechts kan zijn. 
Want de goddelijke stem heeft hem niet weerhouden 
om naar de rechtbank te gaan en in de beklaagden-
bank plaats te nemen (Apologie 40 a-b).
Socrates benadrukt dat de stem hem alleen tegen-
houdt en geen positief advies biedt. Sommige mensen 
zien daarom in het ‘daimonion’ niet meer dan het 
geweten. Maar deze (antropologische) verklaring is 
te vlak. Socrates was immers een religieus mens, en 
boodschappen ‘van gene zijde’ nam hij zeker serieus.

Noot van de vormgever:

Het is niet geheel zonder gevaar om zich buiten de gebaande 

denkwegen te begeven – zo zocht Socrates de waarheid niet bij de 

staatsgoden op de berg Olympus, een ketterij waarvoor hij werd ver-

oordeeld tot het drinken van een giftig brouwsel van dolle kervel… 

(Met dank aan P. Bourke voor het 3D-model van Socrates.)



Particulier of universeel?
In een ander beroemd werk van Plato, het Symposion, 
introduceert de schrijver een complete leer over de-
monen. Dit naar aanleiding van een gesprek over Eros 
(Amor, Liefde) die geen god en geen sterveling, maar 
een ‘daimon’ is. Zo’n wezen beweegt zich tussen 
goden en mensen: hij brengt boodschappen over en 
geeft daaraan uitleg. Het kan zowel gaan om bood-
schappen van de goden aan de mensen als om gebe-
den van de mensen tot de goden. Hoe dan ook vormen 
de demonen een verbindingsschakel. Een demon is 
dus een medium.
Apuleius onderscheidt drie klassen van demonen: 
1) zielen die zich nog in het lichaam bevinden; 2) 
zielen die het lichaam hebben verlaten; 3) zielen die 
nooit in een lichaam zijn geweest en die zuiver gees-
telijk zijn. Tot die laatste categorie zou ook Socrates’ 
‘daimonion’ behoren.
 Als we de ‘demonologieën’ van Plato en Apuleius toe-
passen op Socrates’ goddelijke stem, kunnen we aan-
nemen dat het hier niet gaat om een verschijnsel dat 
alleen bij Socrates voorkomt. Er bestaan talloze de-
monen, die zich in ieder mens kunnen manifesteren. 

In de latere oudheid is men daar stellig over: diverse 
auteurs veronderstellen dat iedereen een persoonlijke 
demon bezit. Je zou kunnen spreken over een be-
schermdemon, naar analogie van de beschermengel. 
(Ook Dodds komt tot deze conclusie; bij hem zijn meer 
bewijsteksten te vinden.)

Afwijzing en aanvaarding
In de loop der tijd is het verschijnsel mediumschap 
vaak met scepsis begroet. In de oudheid was dat niet 
anders. Augustinus bijvoorbeeld ging flink tekeer 
tegen de demonen, omdat hij die als verwerpelijke 
representanten van de oude, ‘heidense’ godenwereld 
beschouwde. Speciaal op Apuleius richtte hij zijn 
pijlen, en wel in de boeken 8 en 9 van De Stad van 
God. Door Augustinus’ polemiek zette het proces van 
‘demonisering’ van de demonen in (zie hiervoor ook 
Schipper 2012). Overigens was dezelfde Augustinus 
wel zeer geïnteresseerd in bovennatuurlijke verschijn-
selen en bijzondere psychische ervaringen (aldus 
Dodds, p. 205).
Aan de andere kant zijn er veel rapportages over medi-
ums en hun optreden. De empirische basis daarvan is 
niet zelden goed onderbouwd. Zie voor dit onderwerp 
de hieronder genoemde boeken van Kelly/Williams 
Kelly en van Oesterreich.
Is het inderdaad zo dat iedereen van ons een inner-
lijke, goddelijke stem bezit? De beste manier om dit 
vast te stellen is: hiervoor openstaan en luisteren naar 
je innerlijk. Dat geeft meer rust dan krampachtige ont-
kenning. n
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Plaats
VU Hoofdgebouw, De Boelelaan 1105,
Amsterdam. Zaal: volg de bewegwijzering 
in het hoofdgebouw – zie ook hiernaast >

Tijd & Programma
12:30 —Registratie. Ontvangst met koffie.
13:00 —Prof. (em.) dr. Dick Bierman, Opening.
13:05 —Prof. (em.) dr. Hans Gerding, Filosofische 

aspecten van psi in de context van zingeving. 
Mensen met een spirituele boodschap spreken 
voor velen met meer gezag als zij daarnaast ook 
wonderen verrichten. Hoe komt het toch dat, in alle 
tijden en culturen, het occulte, het paranormale, in 
spirituele zin gezag afdwingt waardoor het verweven 
is met antwoorden op zingevingsvragen? Vanuit de fi-
losofie van Arthur Schopenhauer als denkmodel, zal op 
deze vraag worden ingegaan.

13:45 —Discussiegroepjes met: Franz Maissan, Eva Lobach, 
Fred Melssen, Aron Bijl en Dick Bierman.

14:45 —Dr. Jacob Jolij: inleiding van studentenpresentatie.
14:55 —Presentatie door studenten Universiteit Groningen.
15:15 —Discussiegroepjes (permutatie).
16:15 —Dr. Paul Groenenboom, Bijna-doodervaringen 

en reïncarnatie: Bewijs voor overleving van de ziel? 
Wetenschappelijk parapsychologisch onderzoek was 
oorspronkelijk vooral gericht op het voortbestaan 
na de dood. Zijn bijna-doodervaringen (BDE’s) 
slechts de hallucinaties van een stervend brein 
of bieden ze voldoende bewijs voor het voort-
bestaan van de ziel? Paul Groenenboom zal 
een kritisch overzicht geven van de evidentie 
welke het onderzoek naar BDE’s en naar 
reïncarnatie heeft opgeleverd. Ook zal hij 
ingaan op de consequenties die het accep-
teren van deze verschijnselen kan hebben 
voor ons wereldbeeld.

17:00 —Presentatie door Studenten VU

 En: Op ‘de Dag’ zult u uzelf kunnen 
 testen met de LuckyDay App!

ALV SPR
De jaarlijkse algemene ledenvergadering 
van de SPR zal plaatsvinden op dezelfde 
locatie als ‘de Dag’, en wel tussen 11:00 
en 12:00 uur (dus voorafgaande aan bo-
venstaand programma).

zaterdag 28 oktober is:

Dag van de

Route
Er is beperkte parkeergelegenheid. 
Route auto en suggesties voor parkeren:
www.vu.nl/nl/over-de-vu/contact-
routebeschrijving/routebeschrijvingen/
routebeschrijving-auto/

Informatie over openbaar vervoer:
www.vu.nl/nl/over-de-vu/contact-routebe-

schrijving/routebeschrijvingen/
routebeschrijving-openbaar-vervoer/

Als u het Hoofdgebouw binnenloopt, volgt 
dan de bewegwijzering naar ‘De Dag van de 

Parapsychologie’. Tussen de pilaren door ziet u 
links de gele liften. Bij de liften staat een paaltje 

met een knop waarmee u de lift kunt oproepen. 
Zodra u de lift uitloopt ziet u direct waar u moet zijn.

Inschrijven
Het is raadzaam om kaarten te reserveren. u kunt zich in-

schrijven via: dutchspr.org/dagvdpp
Kosten: €20,- voor niet-leden, €15,- voor SPR-leden, 

€10,- voor studenten.

Para psychologie
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In 2010 werd het tijdschrift 
Paranthropology: Journal of 
Anthropological Approaches 
to the Paranormal opge-
richt. Het is een gratis online 
tijdschrift en richt zich op 
het sociaalwetenschappelijk 
onderzoek naar paranormale 
ervaringen, geloofsuitingen 
en fenomenen. Het tijdschrift 
promoot een interdiscipli-
naire dialoog over het para-
normale. Het wil de huidige 
impasse overstijgen, geken-
merkt door een ‘patstelling’ 
tussen sceptici en ‘gelovers’. 

In de toekomst willen 
we in het TvP regel-
matig aandacht 

gaan besteden 
aan dit 
tijdschrift…

In dit TvP geven we een ver-
taling (met toestemming) van 
een artikel van eindredacteur 
Jack Hunter: ‘Reflecting on 
Paranthropology’, gepubli-
ceerd in: Paranthropology, 
Vol.2, No.3, pp.14-17. 
paranthropologyjournal.
weebly.com

Vertaling: Fred Melssen

Reflecties op

Door: Jack Hunter
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Dit kort essay werd geïnspireerd door enkele 
recente discussies op de Facebook-groep van 
Paranthropology. Deze discussies hebben vooral be-
trekking op de definitie van parantropologie en hoe 
we dit werkveld moeten begrijpen. De discussie werd 
gestart door Fabian Graham met de vraag of het on-
derzoek naar psychedelica moesten vallen onder de 
paraplu van de parantropologie. De zorg van Graham 
richtte zich vooral op een hernieuwde focus van een 
psychologisch/parapsychologisch perspectief, dat 
minder plaats leek te maken van een etnografische 
of antropologische aanpak. Deze laatste was immers 
een oorspronkelijk doel van het tijdschrift. Zijn zorg 
werd mede gevoed door een ontwikkeling binnen 
de academische antropologie als geheel, dat steeds 
meer werd ingebed in sociologische en archeologische 
onderzoeksinstituten binnen de academische wereld. 
Het antropologisch onderzoek naar het paranormale 
zou hiermee te ver verwijderd kunnen worden van de 
discipline zelf. 
Ik stel voor dat de etnografische, en meer in het al-
gemeen de antropologische methode centraal moet 
blijven bij het studieveld van de parantropologie. De 
redenen zijn divers en ik heb hierover al voorlopige 
discussies gevoerd in het tijdschrift (Hunter, 2010b) en 
elders (Hunter, 2009; 2010a). Hier zal ik meer gedetail-
leerd ingaan op de specifieke methodologie en theore-
tische aspecten. 

Ten eerste is het verstandig een overzicht te geven 
waaraan we refereren als we de term ‘paranormaal’ 
gebruiken (zie Marton, 2010 voor een gedegen onder-
zoek naar de parapsychologische terminologie). In de 
meer populaire spreektaal verwijst de term naar een 
breed gebied van ongewone, bijzondere ervaringen 
en fenomenen die schijnbaar bovennatuurlijk van 
aard zijn. De term kent daarom een breed spectrum: 
van het geloof in, en ervaringen van geesten, magie, 
spookhuizen en mediums, tot ervaringen van telepa-
thie, ontvoeringen door buitenaardsen en uittreding-
servaringen. De term paranormaal omvat ook minder 
extreme, maar niet minder betekenisvolle ervaringen 
zoals dromen, déjà vu ervaringen en bijzondere coïn-
cidenties.

Parantropologie houdt zich bezig met dit brede spec-
trum van ervaringen die over het algemeen worden 
geclassificeerd als ongewoon en als randverschijnsel 
worden gezien binnen onze westerse cultuur. Deze 
opvattingen zien we niet in elke gemeenschap terug. 
Parantropologie richt zich op een antropologische stu-
die en analyse van dit soort fenomenen. Wel moeten 

we notie ervan nemen dat parantropologie (zoals in 
een antropologische benadering van het paranormale) 
geen nieuw onderzoeksgebied is. Meer dan dertig 
jaar geleden schreef Joseph K. Long dat de moderne 
‘parantropologen’ veel te danken hebben aan het werk 
van oude pioniers, zoals Andrew Lang (1844-1912), 
Ralph Linton (1893-1953), Robert Lowie (1883-1957), 
John Swanton (1873-1958), George Devereux (1908-
1985) en anderen (Long, 1974, p.3).

Er zijn tal van potentiële invalshoeken die een moder-
ne antropologische benadering van het paranormale 
kan aannemen, variërend van een rationeel materia-
listische benadering tot een meer ervaringsgerichte 
benadering (McClenon, 1991; Bowie, 2010). Aan het 
meest extreme spectrum van de materialistische visie 
worden de fenomenen in het algemeen gereduceerd 
om zo netjes ingepast te kunnen worden in het do-
minante westerse wetenschappelijk paradigma. Meer 
specifiek en in de meeste gevallen: het medisch-
materialistische wereldbeeld (en we zien dit vaak terug 
bij onderzoek naar bezetenheid, mediums en gere-
lateerde fenomenen). Wanneer we bezetenheid als 
voorbeeld nemen, zien we pogingen om de fenomenen 
en bijbehorende ervaringen te reduceren tot onderlig-
gende psychologische en neurologische afwijkingen.

Deze aanpak verwijdert echter elke ontologische waar-
de van bijvoorbeeld het mediumschap, en impliceert 
dat het niets meer is dan een ziekte en/of psycholo-
gisch zelfbedrog. Onderzoekers op het gebied van de 
neurofysiologie naar bezetenheid en mediumschap 
(maar ook religieuze ervaringen in het algemeen) waar-
schuwen juist om te snel dergelijke conclusies te trek-
ken. Ze verwijzen onder meer naar bewijs van medium-
schap en ervaringen bij niet-pathologisch gekenmerkte 
personen (Klass, 2001; Hageman et al, 2010, p.85). 
Theoretisch is het problematisch om oorzaken en ef-
fecten te snel toe te kennen, gebaseerd op neurofysio-
logische technieken. Er zijn redenen om waakzaam te 
zijn bij het kritiekloos accepteren van neurofysiologi-
sche data (Hageman et al, 2010, pp.86-87).

Een harde reductionistische medisch-materialistische 
kijk naar parantropologie biedt ons geen holistisch 
inzicht tot de te bestuderen fenomenen. Blijkbaar heb-
ben ze wel een plaats in een bredere weergave van pa-
ranormale fenomenen, maar een complete verklaring 
ontbreekt.

Een narratieve benadering bij de studie van paranor-
male ervaringen laat een fenomenologisch gezichts-
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punt toe, en laat de beschrijvingen van ervaringen 
als zodanig spreken, zonder een poging te doen naar 
de ‘echtheid’ te vragen van die ervaring. De folklorist 
David J. Hufford (1983) benadrukte het nut van een 
dergelijke narratieve benadering voor de studie van 
anomale ervaringen in The Terror that Comes in the 
Night. Hij pleit voor een ‘ervaringsbron-hypothese’ 
waarbij ervaringen worden veronderstelt eerder een 
‘oorzaak van geloof’ te zijn dan dat ze veroorzaakt 
worden door geloof (1982, 251). De veronderstelling 
dat ervaringen voortkomen uit culturele verwachtingen 
was altijd reeds een algemeen geaccepteerd principe 
ter verklaring van paranormale ervaringen binnen de 
folklore.

De overgang naar een ervaringsgerichte aanpak is 
belangrijk omdat het ons toelaat het object van de 
ervaring face-value te bekijken zonder te pogen de 
ervaringen ‘weg te verklaren’ (zie Dyne, 2010 over 
narratieve benaderingen). De folklorist Gilian Bennett 
(1987) beschrijft de voordelen van de narratieve bena-
dering: “Verhalen zoals deze laten uiterst effectief zien 
wat mensen geloven – ze besparen talloze paragrafen 
met verklaringen en discussies omdat ze zelf meer 
direct en levendig zijn dan elk commentaar ook” (1987, 
p. 22).

Sociologische benaderingen bij de studie van het 
paranormale hanteren overwegend een statistische 
methode, en bestuderen het geloof primair met be-
hulp van een kwantitatieve methodologie. Net als de 
fenomenologische en narratieve benaderingen houdt 
het sociologisch onderzoek zich niet persé bezig met 
de ontologie van de fenomenen, die ze als sociale fei-
ten ziet (Gilbert, 2010, p. 10). Er zijn enkele voorlopige 
pogingen gedaan om het sociologische perspectief te 
gebruiken om aspecten van de onderliggende ontolo-
gie te belichten (Quellet, 2010), maar deze pogingen 
staan nog steeds in de kinderschoenen.

Antropologen hebben, als vertegenwoordigers van de 
westerse wetenschappelijke wereld, het altijd moeilijk 
gevonden om hun ontmoetingen met het paranormale 
tijdens hun veldwerk te bediscussiëren in hun pu-
blicaties (Richards,2003). Dit is mede te danken aan 
de rationalisatie en de gelijktijdige ‘onttovering’ van 
de westerse gemeenschap: in het bijzonder heerst er 
binnen de academische kringen een sterk taboe op 
het serieus ter discussie stellen van paranormale fe-
nomenen (Hansen, 2001, pp. 185-188). De mainstream 
antropologie, al vanaf de tijd van Tylor en Frazer, heeft 
zich gepoogd zich op deze lijn te stellen (Bowker, 1973 
p. 58; Evans-Pritchard, 1965, p. 15).

Niettemin zijn er verschillende antropologen geweest 
die het hebben gewaagd hun anomale ervaringen, 
opgedaan tijdens het veldwerk, te beschrijven (Tuner, 
1993; 1998; Bisschop, 2010; McCaul, 2010). Paul 
Devereux (2007) geeft een interessant overzicht van 
enkele van de meest indrukwekkende gevallen, gerap-
porteerd door antropologen. Hij suggereert dat deze 
voorbeelden kunnen leiden tot een verschuiving van 
het westerse, wetenschappelijke materialistische pa-
radigma; een dominant paradigma. Het kan leiden tot 
een nieuw perspectief dat rekening houdt met alterna-
tieve leefwijzen, en een nieuwe manier om de wereld 
te ervaren (zie voor meer voorbeelden: Hunter, 2010c). 
James McClenon en Jennifer Nooney (2002) bekeken 
dezelfde verhalen en zien deze als bruikbare data om 
de antropologische theorieën van religie te evalueren. 
Ze stellen dat antropologen, als getrainde objectieve 
waarnemers, bijzonder goed zijn uitgerust om verhalen 
uit de eerste hand op te nemen; verhalen die paranor-
male elementen bevatten en die de kern vormen van 
onze religies.

Ik acht het belangrijk dat we onszelf betrekken in deze 
discussies. Ze kunnen ons helpen om exact duidelijk 
te krijgen wat we bedoelen met de term ‘parantropolo-
gie’; een term die een sleutelbetekenis voor ons heeft. 
Ik ben het met Fabian Graham eens dat het belangrijk 
is om ervoor te zorgen dat we een etnografische, en 
meer brede antropologische, focus hanteren om het 
paranormale te begrijpen. We dienen rekening te hou-
den met de bredere sociale en culturele invloeden, 
gerelateerd tot paranormale fenomenen en ervaringen. 
Het zou contraproductief zijn om deze invloeden te ne-
geren. We zullen de rol van de participatie en ervaring 
kunnen begrijpen in het licht van dergelijke fenome-
nen. En minstens zo belangrijk: we dienen ons ervan 
bewust te zijn dat veel paranormale ervaringen zich op 
een zelfde manier manifesteren in verschillende cultu-
ren en gemeenschappen.

Tegelijkertijd ben ik het eens met onderzoekers (de 
Martino, 1972; Giesler, 1984; Luke, 2010) die menen 
dat het essentieel is dat antropologen die onderzoek 
naar het paranormale verrichten, zich bewust moeten 
worden van het bewijs dat we de afgelopen 150 jaar 
hebben verzameld binnen het wetenschappelijk para-
psychologisch onderzoek.

Die hoeveelheid onderzoek – uitgevoerd conform de 
strenge wetenschappelijke methodes – toont aan dat 
mensen wel degelijk beschikken over bijzondere vaar-
digheden. Traditionele antropologen slaagden er niet 
in om deze bevindingen te integreren met hun eigen 
bevindingen om zodoende de geloofssystemen en 
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praktijken binnen de verschillende culturen te begrij-
pen en te beschrijven.

Voor mij is het duidelijk geworden dat de parapsycho-
logische, sociaal-culturele en empirische domeinen 
fundamenteel aan elkaar zijn gelinkt. Door ze kunst-
matig uit elkaar te halen verliezen we het zicht op wat 
zich daadwerkelijk afspeelt in bijzondere situaties. 
Ook denk ik dat onderzoek naar psychedelica een 
plaats verdient binnen de parantropologie en in het 
tijdschrift Paranthropology. Uit de etnografische litera-
tuur wordt duidelijk dat psychedelische ervaringen 
ingebed zijn binnen deze matrix van genoemde domei-
nen.

We hebben behoefde aan meerdere (multi- en interdis-
ciplinaire) perspectieven om ook maar enig inzicht te 
krijgen in het belang van deze matrix voor het mense-
lijk bewustzijn en de menselijke culturen. n
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Van ori-
gine ben ik 

geen parapsy-
choloog – ik heb me 

jarenlang begeven in het 
mainstream onderzoek naar 

hersenfuncties en visuele waar-
neming. Wetenschappelijke congressen 

op dat terrein zijn in de regel enorm massaal, 
met honderden wetenschappers en studenten. Je kunt 

bij dat soort congressen lang niet altijd bij alle lezingen 
aanwezig zijn vanwege de vele parallelsessies. De PA 
Conventie, de jaarlijkse bijeenkomst van de internationale 
parapsychologie, is anders. Ik bezocht de PA Conventie 
ditmaal voor de tweede keer. De PA Conventie is heel 
kleinschalig (want er zijn niet zoveel parapsychologen in 
de wereld…), is daarom overzichtelijker, en daardoor ook 
leuker.
Net als de psychologie is de parapsychologie is een enorm 
breed veld, dat zich kenmerkt door vele verschillende in-
valshoeken. De experimentele invalshoek is traditioneel 
sterk vertegenwoordigd, zo bleek ook weer in Athene. 
Van de acht sessies met lezingen betrof de helft laborato-
rium- en veldexperimenten. In de overige sessies kwam de 
geschiedenis van de parapsychologie aan bod, evenals de 
relatie met de sociale psychologie, en de registratie van 

spontane ervaringen en belevingsaspecten van paranor-
male ervaringen. 
Op experimenteel vlak werd er interessant nieuws gemeld 
uit Canterbury: aan de Christ Church University doet David 
Vernon sinds enige jaren onderzoek naar precognitie. 
Geïnspireerd door Daryl Bem is David zijn eigen onder-
zoek gaan doen, en heeft enkele interessante resultaten 
behaald. In Athene liet Vernon de resultaten zien van 
zijn precall-experimenten. In deze experimenten moeten 
proefpersonen een lijst met woordjes leren en daar een 
proefwerkje over maken. Na het proefwerkje moeten ze 
nog een lijst met woordjes leren. De truc is dat de helft 
van de woorden van de eerste lijst ook op de tweede lijst 
voorkomen. Proefpersonen maakten minder fouten op de 
woorden die op beide lijsten stonden, ook al werden deze 
pas voor de tweede keer getoond nadat het proefwerkje 
gemaakt werd… Daarmee levert Vernon een replicatie van 
de eerdere resultaten van Daryl Bem. Opmerkelijk genoeg 
maakte het niet uit of de proefpersonen een beloning 
kregen voor goede antwoorden – het effect treedt op on-
geacht of de proefpersoon te horen krijgt of een antwoord 
goed is of niet (er was dus geen feedback).
Uit de VS was er natuurlijk nieuws over de Stargate 
Archives. Parapsycholoog Ed May, de oud-directeur van 
Project Stargate, het tot voor kort geheime programma 
van de Amerikaanse inlichtingendiensten om paragnosten 

Jacob Jolij

Afgelopen juli verzamelden enkele tien-
tallen parapsychologen van over de hele 

wereld zich in een bloedheet Athene om de 
nieuwste kennis in het vakgebied te delen. 
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te gebruiken voor spionage-doeleinden, vertelde over 
de inhoud van deze archieven. In de stukken worden ex-
perimenten beschreven waarin spectaculaire resultaten 
zijn behaald op het gebied van remote viewing, ‘zien op 
afstand’ – dusdanig, dat de Amerikaanse Chiefs of Staff 
in de jaren ’90 concludeerden dat er overtuigend en vol-
doende bewijs was voor het bestaan van buitenzintuiglijke 
waarneming. Hoewel de Amerikaanse regering Project 
Stargate stopzette in de jaren ’90 van de vorige eeuw, is 
May doorgegaan met onderzoek. In Athene presenteerde 
hij een studie waarin hij liet zien dat remote viewing beter 
en makkelijker gaat voor locaties waar een grote hoeveel-
heid energie vrijkomt, gebaseerd op de observatie dat de 
paragnosten in Project Stargate opvallend goed waren in 
het schouwen van locaties waar nucleaire tests werden 
uitgevoerd. In zijn experiment gebruikte May uiteraard 
geen atoombommen, maar een ingewikkelde constructie 
waarin een ‘bom’ gemaakt van vloeibare stikstof en ping-
pongballetjes afing. Toch bleken de paragnosten in May’s 
experiment beter in staat de locaties waar de pingpong-
ballenbom afging te schouwen dan een locatie waar hele-
maal niets gebeurde.
Niet alle paranormale fenomenen zijn werkelijk ‘para-
normaal’. Placebo- en verwachtingsexperimenten spe-
len een grote rol. Op Lowlands afgelopen jaar deed de 
Amsterdamse onderzoeker Michiel van Elk bijvooreeld on-

derzoek 
naar de 
‘God Helmet’; 
een apparaat 
uitgevonden door de 
Canadees Michael Persinger. 
Door middel van zwakke magneet-
velden zou de God Helmet de gebruiker 
mystieke ervaringen geven. De ‘God Helmet’ van 
Van Elk was een overgespoten brommerhelm, versierd 
met wat draadjes en schakelaars. Desalniettemin bleek 
deze fake-helm net zo effectief als die van Persinger. Een 
experiment waarin dit resultaat gerepliceerd werd, werd 
nu in Athene gepresenteerd door een groep onderzoe-
kers onder leiding van Christine Simmonds-Moore van de 
University of West Georgia in de VS. Dit lijkt erop te wijzen 
dat onze ervaringen, zelfs zeer ingrijpende ervaring als 
mystieke ervaringen getriggerd kunnen worden door een 
soort placebo-effect.
Binnen een relatief klein gebied als de parapsychologie 
wordt veel onderzoek gedaan door geïnteresseerde stu-
denten, al dan niet in samenwerking met stafleden. Soms 
leidt dergelijk onderzoek tot interessante resultaten, maar 
vaak zie je toch ook dat zulke studies voor wat betreft de 
methodologie en theorie te wensen overlaten. Dat laatste 
was ook het geval met een aantal experimenten dat op 

Athene
2017

De Nederlandse parapsychologie werd 
vertegenwoordigd door Jacob Jolij van 
de Rijksuniversiteit Groningen, die hier 
verslag doet van enkele hoogtepunten…
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deze Conventie werd gepresenteerd door bachelor-
studenten. Een studie waarin de morfische veld-hy-
pothese van Sheldrake werd getoetst met een experi-
ment waarin proefpersonen woordjes in een vreemde 
taal moesten leren, bevatte zoveel fundamentele 
fouten dat er onmogelijk conclusies aan verbonden 
konden worden. Desalniettemin is het natuurlijk bij-
zonder dapper dat enthousiaste derderjaarsstudenten 
hun onderzoek presenteren op een internationale 
conferentie. Dat zien we niet vaak in andere deelge-
bieden van de psychologie!
Het meeste parapsychologisch onderzoek in Europa 
wordt uitgevoerd in Engeland, waar maarliefst twee 
leerstoelen parapsychologie gevestigd zijn. De 
Koestler leerstoel in Edinburgh, bezet door profes-
sor Caroline Watt is de meest bekende, maar in 
Northampton timmert professor Chris Roe stevig aan 
de weg in zijn Centre for the Study of Anomalous 
Psychological Processes. Roe is de huidige president 
van de Parapsychological Association. In die hoeda-
nigheid leverde hij een goed onderbouwde kritiek op 
skeptici in zijn presidentiële toespraak. De kritiek van 

skeptici, zo betoogt Roe, herhaalt zich al decen-
nia lang in stadia – eerst wordt er kritiek ge-

leverd op de statistiek van parapsycho-
logische experimenten, vervolgens 

op de interpretatie van effecten en tenslotte volgt de 
ad hominem-kritiek. Inderdaad zien we zo’n patroon 
nu ook weer optreden, sinds de geruchtmakende pu-
blicatie van Bem’s artikel ‘Feeling the Future’.
Uit het lab van Roe kwamen dit jaar vooral kwalita-
tieve studies, naar de fenomenologie van paranor-
male ervaringen tijdens gebruik van psychedelica en 
een eerste-persoonsbeschrijving van precognitieve 
ervaringen van een patiënt-onderzoeker met epilep-
sie. Een zeer interessante studie van Roe betrof zijn 
onderzoek naar spontane ervaringen in de ‘Alister 
Hardy Database’, een databank met door het publiek 
ingezonden paranormale ervaringen, verzameld door 
Cambridge-hoogleraar Alister Hardy. Roe en zijn col-
lega’s hebben deze databank doorgespit om zo een 
categorisatie te maken van paranormale ervaringen 
en te onderzoeken of er een structuur zit in deze erva-
ringen. Voor het ontwikkelen van een dergelijk model 
zijn zeer veel gegevens nodig, waarin de database 
voorziet. Dit model hopen zij te toetsen aan nieuw 
ingezonden ervaringen.

Al met al was de 60e Conventie van de Parapsycho-
logical Association wederom een zeer interessante 
bijeenkomst. Hoewel de parapsychologie een klein 
gebied is en voorlopig ook wel zal blijven was het zeer 
bemoedigend te zien dat ik niet de jongste bezoeker 
en presentator was. Er is duidelijk nieuwe aanwas in 
de internationale parapsychologische gemeenschap, 
niet zelden geïnspireerd door de recente debatten tus-
sen proponenten en skeptici. Dat stemt hoopvol voor 
de toekomst. n
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Tegen het einde van zijn verhaal vernoemt Ephimenco huis-
vrouw Lieneke van den Hoek, die de ramp met de Boeing 747 
vrachtvliegtuig (El Al vlucht 1862) voorspelde. Dit vliegtuig 
was op 4 oktober 1992 neergestort op twee flatgebouwen in 
de Bijlmermeer, officieel resulterend in 43 doden: de beman-
ning van drie personen waaronder gezagsvoerder Itzhak Fuks, 
een passagier, en 39 slachtoffers op de grond. Het werkelijke 
aantal slachtoffers kan hoger zijn geweest omdat er illegalen 
woonden in de Bijlmer. Na tien jaar van onderzoek van ver-
schillende aspecten van deze crash, schreef Pierre Heijboer 
(1937-2014), die in de Bijlmer woonde en werkte als journalist 

Sylvain Ephimenco, een Franse schrijver-journalist die 
woont in Nederland, beschreef in Trouw zijn droom 
over Germanwings vlucht 4U 9525 die op 24 maart 

2015 neerstortte in de Franse Alpen. Deze lucht-
vaartramp resulteerde in de dood van alle 144 pas-
sagiers en zes bemanningsleden, en was opzettelijk 

veroorzaakt door copiloot Andreas Lubitz, die onder 
psychiatrische behandeling stond. Ephimenco’s artikel 

verscheen op 26 maart1, twee dagen na de ramp… 

Rubriek
Buitengewone

Ervaringen

Maurice van Luijtelaar

Helderziendheid
& precognitie:

Vliegtuigrampen
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voor de Volkskrant, een volumineus boek waarin hij 
onder meer de voorspellingen van Lieneke besprak.2

Ephimenco beschreef zijn droom over de ramp met 
Germanwings vlucht 9525 in een artikel met als titel 
‘Crash’:
“…Het is rond vier uur in de ochtend eergisteren als 
ik een hand op mijn voorhoofd voel en een stem hoor 
zeggen dat ik kalm moet blijven. Kalm? Ik ben zojuist 
aan de dood ontsnapt, omringd door een vuurzee 
en met brokstukken bekogeld. Ik ga op de rand van 
het bed zitten en probeer wat helderheid te krijgen 
in mijn gedachten. “Je werd plotseling heel onrustig 
en schreeuwde ‘oh nee’ uit volle borst” zegt de stem 
naast me.
“Waarom ik dit schreeuwde kan ik haar met veel pre-
cisie vertellen. Ik wordt geregeld door nachtmerries 
geplaagd, maar deze was wel heel erg realistisch. 
Bovendien had deze angstdroom twee bijzondere ken-
merken: hij bevatte zowel kleuren als geluiden, terwijl 
ik altijd in grijze tinten droom zonder dat iets mijn 
trommelvliezen bereikt.
“Ik zat zojuist in Aix-en Province, waar ik jaren heb 
gewoond, in gezelschap van mijn oudere broer. De 
witte kamer waarin we staan heeft enorme grote 
ramen en een glazen plafond. Dit vertrek met ideaal 
zicht lijkt het meest op een soort aquarium of een ver-
keerstoren. Plots hoor ik uit de verte een brommend 
geluid. Het onheilspellend gebrom dat nadert wordt 
vervolgens het soort lawaai dat een defecte wasdroger 
kan maken. Het komst steeds dichterbij en het lawaai 
muteert nu in een ondraaglijke herrie: gebrom, gefluit 
en het jankend geluid dat tien remmende vrachtauto’s 
op hoge snelheid samen zouden kunnen maken. Een 
schaduw verduistert het glazen plafond geheel. Ik 
kijk omhoog en schreeuw tegen mijn broer ‘het is een 
vliegtuig!’ Ik zie de gedaante die traag over het glazen 
dak scheert. Een log en tierend gevaarte met onder de 
romp en aan het uiteinde van de vleugels knipperende 
blauwe en rode lichten. Ik denk op dat moment heel 
duidelijk: het vliegtuig zit in een duikvlucht en gaat 
nu bijna op ons crashen. Op nog geen honderd meter 
van het ‘aquarium’ verdwijnt het toestel met een da-
verende ontploffing in een vlammenzee. Ik schreeuw 

‘oh nee!’ en probeer achter een pilaar beschutting 
te zoeken. Tijd om een geruststellende hand op mijn 
voorhoofd te voelen.
“Een uur of 8 later sijpelen de eerste berichten binnen 
over de gecrashte Airbus A320 die vanuit Barcelona 
op weg was naar Düsseldorf. Vlucht 4U 9525 van 
Germanwings is rond 10.40 uur tegen een berg gevlo-
gen. Hij passeerde Aix-en Provence 10 minuten eerder 
op 11.500 meter hoogte. Vanaf dat moment begon zijn 
fatale landing. Het laatste radiocontact had het toestel 
om 10.30 uur met het luchtverkeerscentrum van Aix.
Wat ik hiermee wil zeggen of bewijzen? Helemaal 
niets. Ik kan geen toekomst voorspellen en ben geen 
paragnost. En helemaal niet een Lieneke van den Hoek 
die op 4 oktober 1992 met Schiphol belde om haar vi-
sioen te rapporteren. Ze waarschuwde voor een crash 
en later op de dag viel een El Al vrachtvliegtuig op de 
Bijlmer.
“Ik had gewoon een nare droom en wilde een diep 
geworteld gevoel van onbehagen dat me sinds eergis-
teren parten speelt van mij afschrijven…”

In zijn boek Doemvlucht uit 2002, beschreef Pierre 
Heijboer hoe de paranormaal begaafde huisvrouw 
Lieneke van den Hoek lezende alleen in bed lag, in 
haar Hilversumse woning, tussen 10 en 11 uur, zater-
dagavond, 3 oktober 1992. Na ongeveer 10 minuten 
te hebben gelezen beleefde ze een angstaanjagend 
visioen van een blauw en wit gekleurde Boeing 747 die 
zich in de muur boorde, met rondvliegende stenen en 
metaal. Nadat het visioen was beëindigd wist ze dat, 
zoals eerder was voorgekomen, vrienden van ‘de an-
dere wereld’ haar dingen hadden getoond die zouden 
gaan gebeuren. Toen ze was gekalmeerd zag ze de 
verschijning van een man die tegen haar zei: “Je moet 
ze waarschuwen Lieneke, wat je juist hebt gezien zal 
vlug gebeuren, morgen”. Uit bed, ging Lieneke naar 
beneden, om op te schrijven: Schiphol, vliegtuigramp, 
probleem met het hydraulisch systeem, blauwe en 
witte kleuren, 17.30, piloot Fuck.
De volgende dag, zondag 4 oktober, telefoneerde 
Lieneke met Schiphol, waar Ine van Veen van 
‘Inlichtingen’ haar telefoontje aannam en de waar-
schuwing met alle voornoemde details ontving. Van 
den Hoek benadrukte dat ze serieus was, verzocht om 
haar waarschuwing door te geven aan iemand met een 
leidende functie, gaf haar telefoonnummer, en vroeg 
om te worden teruggebeld. Ze durfde niet de naam van 
de gezagsvoerder te noemen die ze had verstaan als 
“Fuck” in haar visioen (zin naam bleek Itzhak Fuks te 
zijn). Ine van Veen gaf de informatie door aan de lucht-

Een schaduw verduistert het glazen 
plafond geheel. Ik kijk omhoog en 

schreeuw tegen mijn broer ‘het is een 
vliegtuig!’ Ik zie de gedaante die traag 

over het glazen dak scheert…
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vaartpolitie.3 Maar Lieneke werd niet teruggebeld door 
Schiphol. Daarom belde ze enkele uren later terug 
en haar telefoontje werd nu aangenomen door tele-
foniste Karin de Jong. De Jong: “In de middag belde 
die mevrouw weer, waarschijnlijk omdat ze niet was 
teruggebeld. Ze vertelde hetzelfde verhaal (dat door 
Ine van Veen aan haar collega’s was doorverteld) …het 
zou gebeuren om 18.35…”4 De Jong antwoordde dat de 
informatie al was doorgegeven: “Het is bekend bij de 
mensen die het weten moeten”.5

Die zondagavond zag een verbijsterde Lieneke op tele-
visie beelden van de Bijlmer rampplek en was kwaad 
dat ze niet in staat was geweest om een catastrofe te 
voorkomen. Het toestel van El Al had een tussenstop 
gemaakt op Schiphol, op weg van JFK airport New York 
naar Ben Gurion International Airport in Israel, en was 
neergestort vijftien minuten nadat het was vertrok-
ken van Schiphol (het zou vertrekken om 17.30 maar 
het vertrek was vertraagd tot 18.20 uur). In zijn boek 
beschrijft Heijboer hoe Van den Hoeks waarschuwing 
de Rijkspolitie Dienst Luchtvaart had bereikt, maar die 
kon niet verhinderen dat vliegtuigen opstegen, omdat 
meer dan de helft van de aanwezige vliegtuigen – van 
KLM, El Al, en enkele andere luchtvaartmaatschap-
pijen – blauw en wit gekleurd waren. Persvoorlichter 
A. van der Bent van Rijkspolitie Schiphol: “Wij hebben 
achteraf diepgaand gediscussieerd over de vraag of we 
wat met de informatie die de dame op 4 oktober gaf, 
hadden moeten doen. De uitkomst is dat we terecht 
geen actie hebben ondernomen.”6

Maar later besloten functionarissen die waren getrof-
fen door Van den Hoeks voorspelling contact met haar 
op te nemen. Alek de Jong7, persvoorlichter van de 
Rijkspolitie Dienst Luchtvaart bezocht haar en besloot 
dat het verstandig was om een professional naar haar 
te sturen om uit te vinden of de paranormaal begaafde 
huisvrouw zou kunnen bijdragen aan het onderzoek 
van de ramp. Er werd besloten dat ze zou worden 
bezocht door psycholoog Jan Smit, van het Nationaal 
Lucht- en Ruimtevaart Geneeskundig Centrum, te 
Soesterberg. Op 12 november 1992 bracht de psy-
choloog een bezoek aan Lieneke in haar Hilversumse 
huis. Hij was onder de indruk van de details van de 
vlucht die zij gaf, bijzonderheden die alleen bekend 
waren aan onderzoekers die de gegevens van de 
vlucht data recorder hadden gezien. Hij geloofde zijn 
oren niet en vroeg of ze wilde deelnemen aan een bij-
eenkomst in een vluchtsimulator op Schiphol. Van den 
Hoek stemde toe en ging vervolgens weer in trance. Ze 
vertelde de verbaasde psycholoog dat op 21 december 
(de volgende maand) een ander Nederlands vliegtuig 

zou neerstorten in Gent, België.8 De locatie die Lieneke 
voorspelde zou onjuist blijken, maar in de ochtend van 
21 december 1992 stortte Martinair vlucht 495, een 
DC-10 afkomstig van Schiphol, tijdens de landing in 
slechte weersomstandigheden neer, op het vliegveld 
Faro in Portugal, met 54 passagiers en twee beman-
ningsleden als dodelijke slachtoffers. 
Aanvankelijk wilde hoofdonderzoeker van de 
Bijlmerramp H.N. Wolleswinkel geen toestemming 
geven voor het gebruik van een vluchtsimulator 
die 6000 gulden per uur kostte, om de rampzalige 
vlucht te reconstrueren. Uiteindelijk stemde hij toch 
in, omdat zijn chef minister van verkeer Hanja Maij-
Weggen zeer geïnteresseerd was, daar zij zelf paranor-
male ervaringen had gehad tijdens haar kindertijd.
Op de avond van 18 maart 1993 ontmoette Lieneke, 
in de hal met vluchtsimulators op Schiphol, Huub 
Corsmit, gezagsvoerder van een Boeing 747, een 
boordwerktuigkundige, luchtvaartpsycholoog Jan Smit, 
en Leo de Ruiter, de verslaggever van Paravisie die ze 
had gevraag om haar te vergezellen. Van den Hoek 
ging in trance en meldde vervolgens een toetsenbord 
dat de boordwerktuigkundige gebruikte. Ze beschreef 
verder een hendel, in de buurt van de voeten van de 
copiloot, die werd gebruikt om de pedalen dichterbij 
te halen zodat er meer kracht op kon worden uitgeoe-
fend. Van den Hoek gaf voorts de juiste windrichting 
en windsnelheid en beschreef handelingen van de 
bemanningsleden in hun laatste minuten.
Na de sessie vroeg Lieneke aan de psycholoog of haar 
bijdrage enig nut zou hebben. Hij antwoordde: “Ik 
weet het nog niet. We zullen moeten afwachten.” Smit, 
die behoort tot de gereformeerde kerk, vertelde tegen 
een journalist: “Ik kwam met zaken in aanraking waar-
van ik in het vervolg verre wil blijven.”9 Hij verklaarde 
op TV in 2002, inzake de data over windsnelheid en 
windrichting die Lieneke had gegeven: “Dat maakte 
een enorme indruk op me, omdat niemand dit kan 
weten.”10 Maar de nagebootste vlucht in de simulator 

Toen ze was gekalmeerd zag ze de 
verschijning van een man die tegen haar 
zei: “Je moet ze waarschuwen Lieneke, 

wat je juist hebt gezien zal 
vlug gebeuren, morgen…”
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leverde volgens persvoorlichter Henk Houtman van 
het ministerie van Verkeer een Waterstaat niets op. 
De raad voor de Luchtvaart ging met ‘de betreffende 
dame’ in zee onder het motto “baat het niet, het 
schaadt ook niet”.11

Verschillende vragen en onzekerheden rond de om-
standigheden van de Bijlmerramp bleven onoplosbaar. 
Een groot aantal personen die woonden nabij de plek 
van de ramp kampten met lichamelijk gezondheids-
problemen, en er waren geruchten dat er chemische 
stoffen hadden gezeten in de vracht van het neerge-
storte El Al toestel. Op 22 april 1999 werd het eindrap-
port van een parlementaire enquête gepresenteerd, 
waarin de naam van Lieneke van den Hoek niet werd 
genoemd. Rob van Gijzel, een oud parlementiër die 
jaren onderzoek had gedaan naar de Bijlmerramp, 
noemde Heijboers boek “een zeer gedetailleerd, met 
feiten onderbouwd verhaal”, ofschoon niet alle bewe-
ringen in het boek kunnen worden bewezen.12

Pierre Heijboer nam Lieneke van den Hoek heel seri-
eus. Hij vroeg haar eens iets over hemzelf te vertel-
len. Zij antwoordde: Ik zie een grootmoeder, met 
een kleine jongen met een schaap in zijn handen.13 
Heijboer herinnerde dat hij een foto had van hemzelf 
met een lam in zijn handen, en zocht er naar in zijn 
huis. Hij vond een foto van hemzelf als jongen met een 
schaap in zijn handen. Natuurlijk kunnen veel perso-
nen uit landelijke omgevingen tijdens hun jeugd gefo-
tografeerd zijn met een schaap. Pierre Heijboer, zoon 
van een mijnwerker, was geboren en getogen in het 
Limburgse Hoensbroek, waar het hoeden van schapen 
niet ongebruikelijk was. De inhoud van dit visioen zou 
dus kunnen berusten op een gecalculeerde gok.
Het verhaal van de voorspelling van de Bijlmerramp 
door huisvrouw Lieneke van den Hoek lijkt bijna 
te goed om waar te zijn. Men zou de mogelijkheid 
kunnen overwegen dat Pierre Heijboer, auteur van 
het boek Doemvlucht, sommige delen verzonnen of 
overdreven zou kunnen hebben. Maar er is onafhan-
kelijke ondersteuning op een aantal cruciale punten. 
Journalist Gijs Zandbergen ontving bevestiging van 
telefoniste Karin de Jong van Schiphol dat zij en haar 
collega telefonische waarschuwingen hadden gekre-
gen op de dag voorafgaand aan de ramp. Zandbergen 
werkte voor de Volkskrant, evenals Heijboer. Is het 
mogelijk dat zij samen berichten over het bestaan 
van de twee telefoongesprekken valselijk de wereld 
in hebben gebracht? Dit lijkt onaannemelijk omdat 
zij daarvoor zouden hebben moeten samenwerken 
met de telefonisten (en de politiemensen van de 
Rijksluchtvaartdienst) die de telefoontjes ontvingen 
op dezelfde dag. Hooggeplaatste functionarissen van 
Schiphol, en onderzoeker H. Wolleswinkel, die werden 

geïnformeerd door de Luchtvaartpolitie beslisten dat 
het nuttig zou kunnen zijn om de hulp van Lieneke in 
te roepen voor verder onderzoek van de ramp. Zij be-
schouwden hun informatiebronnen voldoende geloof-
waardig om een aanzienlijk geldbedrag te spenderen 
voor de huur van een simulator om de vlucht te recon-
strueren onder leiding van psycholoog Smit.
Hoe geloofwaardig is de hypothese dat luchtvaart-
pycholoog Jan Smit had gelogen of zich zou hebben 
vergist in zijn herinneringen? Hij was een zeer com-
petente getuige, die wegens zijn lidmaatschap van 
de gereformeerde kerk in het algemeen afwijzend 
stond tegenover paranormale verschijnselen. Smit gaf 
eensluidende getuigenis in december 1993, toen hij 
werd geïnterviewd door journalist Jan Klinken voor het 
Reformatorisch Dagblad, en in 2002 op televisie in 
het programma ‘Netwerk’. In de maanden na de twee 
vliegtuigongelukken deed Lieneke meerdere nieuwe 
voorspellingen aan de onderzoekers. Smit was kritisch 
en merkte op dat zij zo veel voorspellingen deed dat 
de helft van alle toestellen van Schiphol zou neerstor-
ten als deze voorspellingen zouden zijn uitgekomen. 
Dit maakt het aannemelijk dat zijn bevestiging van 
Lienekes voorspellingen en helderziende waarnemin-
gen van de windrichting en windsnelheid tijdens de 
korte vlucht van het in de Bijlmer neergestorte toestel 
niet lichtvaardig werd gegeven.
Tot slot willen we komen tot een eind-evaluatie 
van Van den Hoeks twee luchtrampvoorspellingen. 
Niettegenstaande het parapsychologisch belang van 
de voorspellingen was hun praktisch nut gering. Als 
Lieneke in haar voorspelling geen juiste melding had 
gegeven van het tijdstip van de crash en de kleuren 
en technische defecten van het El Al toestel, dan 
zouden we kunnen instemmen met Van Klinkens con-
clusie in het sceptische tijdschrift Skepter: “De eerste 
voorspelling, van 4 oktober, zou nog kunnen worden 
verklaard door hem te beschouwen als een toevalstref-
fer… (maar) de tweede voorspelling, van de Faroramp 
maakt de affaire curieus. Ofschoon de prognose fout 
was, was de datum juist…”14. n
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De hedendaagse mens is 
geneigd een duidelijk onder-

scheid te maken tussen de objec-
tieve buitenwereld en een subjectieve, 

interne belevingswereld. Voor ons wereld-
beeld is dit wel zo overzichtelijk. Wat 

door iedereen wordt waargenomen en 
op dezelfde manier wordt beschreven 

(en eventueel wordt ondersteund 
door apparatuur), rekenen wij tot 
de objectieve realiteit. Innerlijke 

ervaringen die wij niet direct 
met elkaar kunnen delen, 

rekenen wij tot de subjec-
tieve ervaringswereld. 
Dit onderscheid maakt 

het ons meer gemak-
kelijk om een beeld 
van onze wereld te 
vormen. Maar gaat 

het onderscheid 
wel op?

Paul Groenenboom

Dit artikel bevat het 
eerste deel van een aan-

tal beschouwingen over de 
interessante parallellen tussen 

helderziendheid, synchroniciteit, 
moderne natuurkunde en mystiek…
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Als iemand denkt dat een innerlijke ervaring uit de ob-
jectieve buitenwereld komt terwijl niemand anders dat 
waarneemt, is er waarschijnlijk sprake van een hal-
lucinatie. Indien dergelijke ervaringen het leven van 
iemand beheersen, is (psychologische of psychiatri-
sche) behandeling vaak noodzakelijk. Maar wat indien 
er nog iemand anders (maar niet iedereen) dezelfde 
ervaring heeft, of als er correcte informatie in de er-
varing zit, die niet op normale wijze bij die persoon 
bekend is? In dat geval hebben we mogelijk te maken 
met een ‘buitengewone’ (paranormale, synchronis-
tische of mystieke) ervaring en is het de vraag of de 
scheiding tussen object en subject wel zo absoluut is. 

De visie van LeShan
In 1966 heeft Lawrence LeShan een boek geschreven 
[1], waarbij hij onder meer op deze vraag probeert in 
te gaan. LeShan is een Amerikaanse psycholoog die 
expert is geworden in meditatie en die ook bekend is 
als parapsychologisch onderzoeker. In zijn boek ver-
haalt hij over zijn onderzoek naar de uitspraken van 
en ervaringen met Eileen Garrett en andere helder-
zienden. Hierbij stelt hij niet zo zeer de vraag naar de 
waarheid van de uitspraken maar veel meer naar wat 
er, in de beleving van de helderziende, gebeurt ge-
durende de periode van helderziendheid. Essentiele 
vragen zijn:
1. Wat is het belangrijkste aspect van een ‘ding’?
2. Wat is tijd?
3. Hoe beoordelen we of iets goed of kwaad is?
4. Wat is de beste manier om informatie te verkrijgen?

Naar aanleiding van de antwoorden die hij ontving, 
maakt LeShan onderscheid tussen onze dagelijkse 
realiteit (zintuigelijke realiteit) en de helderziende 
realiteit. In de helderziende realiteit is de eenheid 
van de dingen het belangrijkste (belangrijker dan het 
afzonderlijke bestaan), tijd is niet belangrijk (iets ‘is’ 
i.p.v. dat het gebeurt), er wordt niet geoordeeld over 
‘goed’ of ‘kwaad’, en buitenzintuigelijke waarneming 
(‘ESP’) is normaal omdat informatie alom aanwezig is. 
Over het aspect ‘tijd’ wordt Mw. Garrett aangehaald: 

“Op helderziend niveau gebeurt alles simultaan en de 
helderziende boodschap kan gaan over toekomstige 
gebeurtenissen en over relaties die nu onmogelijk 
schijnen of betekenisloos zijn voor de persoon aan 
wie dit wordt onthuld”.
Vervolgens schetst LeShan de opmerkelijke overeen-
komst tussen de beschrijvingen van mystici met die 
van de helderziende realiteit. Volgens de Britse filo-
soof Bertrand Russell, die overigens zelf geen mysti-
cus was, zijn mystici het over de volgende vier punten 
met elkaar eens:
1. Dat er een betere manier beslaat om informatie te 

verkrijgen dan via onze zintuigen.
2. Dat er een fundamentele eenheid tussen alle dingen 

bestaat.
3. Dat tijd een illusie is.
4. Dat goed of kwaad niet meer dan een illusie is.

Uiteraard weten de mystici dat bovenstaande alleen 
het geval is gedurende een mystieke ervaring. Uit 
deze punten is het duidelijk dat de mystiek een be-
vestigend antwoord geeft op overeenkomstige vragen 
die voortkomen uit de helderziende realiteit. Zonder 
verder op details in te gaan, haalt LeShan aan dat bo-
venstaande zienswijze terug te vinden is in uitspraken 
van mystici vanuit allerlei windstreken en met diverse 
religieuze achtergronden. Het belangrijkste is het on-
derkennen van het belang van eenheid.
Vervolgens gaat LeShan in op de mogelijke overeen-
komsten in het wereldbeeld van de moderne natuur-
kunde en die van de helderzienden en mystici. Tot zijn 
verrassing vindt hij dat, ondanks een volledig andere 
benaderingswijze, er grote overeenkomst bestaat tus-
sen het wereldbeeld van de moderne natuurkunde en 
die van helderzienden en mystici. Dat begint al met 
de opvattingen van (relatieve) ruimte-tijd zoals Albert 
Einstein ons heeft leren inzien. Wellicht nog funda-
menteler is dat het volgens de quantummechanica 
niet langer mogelijk is om het onderscheid te maken 
tussen het natuurlijke fenomeen dat we willen be-
studeren (object) en het onderzoeksproces. Hij haalt 
Werner Heisenberg aan: “Maar onze experimenten 
zijn niet de natuur zelf, maar een natuur die veran-
derd en getransformeerd is door ons onderzoek’. Ik 
zal later nog terugkomen op diverse aspecten uit de 
moderne natuurkunde die in strijd lijken te zijn met 
‘onze’ zintuigelijke realiteit. Opmerkelijk zijn de uit-
spraken die LeShan aanhaalt van natuurkundigen en 
mystici met de vraag aan de lezer om uit te maken van 
welke groep de uitspraak afkomstig is. Zelfs voor mij, 
als natuurkundige, was dat niet altijd direct duidelijk. 
Hij stelt dat, alhoewel het doel en de middelen van de 
natuurkundige en de mysticus verschillen, zij de de-
zelfde structuur, dezelfde realiteit ervaren.
Om zijn ideeën te testen, gaat LeShan proberen of 

Shiva in een collider-tunnel? – verantwoording door de vormgever: 

Voor het hoofdgebouw van het CERN, hét Europees centrum voor 

deeltjesonderzoek, staat een beeld van… Shiva Nataraja: god-

heid van schepping en vernietiging vanuit de Al-eenheid, in de 

formules van de vooraanstaande quantummechanicus Schrödinger 

gereduceerd tot de ‘collapse of the wave function’. In een beschou-

wing over Al-eenheid versus verdeeldheid ziet Schrödinger zelf 

de verdeeldheid als: “…only apparent. This is the doctrine of the 

Upanishads. The mystical experience of the union with God regu-

larly leads to this view, unless strong prejudices stand in the way…” 

(Gebruik van het 3D-model van Shiva: met dank aan Guillermo.)
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hij kan leren om paranormaal genezer te worden. De 
reden is dat er aangetoond is dat paranormale ge-
nezing mogelijk is en dat hij niet gelooft dat dit een 
Goddelijk verschijnsel is, maar dat het mogelijk is 
binnen de helderziende realiteit waarin er geen es-
sentieel onderscheid bestaat tussen de patiënt en de 
genezer. Met behulp van Yoga en (langdurige) medita-
tie slaagt LeShan erin om patiënten te genezen en ook 
om anderen op te leiden tot paranormaal genezer.
Zijn belangrijkste conclusie is wellicht dat het niet 
langer nodig is om een verklaring voor buitenzintui-
gelijke waarneming (BZW) te zoeken vanuit begrippen 
uit onze zintuigelijke realiteit, of BZW te verwerpen. 
BZW en paranormaal genezen, is een logische moge-
lijkheid binnen de helderziende realiteit, bij voorkeur 
tussen personen die een bepaalde band ondervinden. 
Helderziendheid in tijd is dan ook vanzelfsprekend 
omdat tijd een illusie is.

De visie van Mansfield
Het bestaan van een andere realiteit dan ons dagelijks 
wereldbeeld zoals wij dat met onze zintuigen en met 
ons analytisch denkvermogen ervaren, is ook een 
belangrijke conclusie in het boek van Mansfield [2]. 
Victor Mansfield is een Amerikaans natuurkundige 
die een aantal jaren geleden een opmerkelijk boek 
over synchroniciteit heeft geschreven, waarin hij dit 
verschijnsel relateert aan het wereldbeeld van de mo-
derne natuurkunde en die van de mystiek. Over zijn 
publicaties op dit gebied heb ik met hem gecorres-
pondeerd en een uitgebreide samenvatting gemaakt 
voor de Spiegel der Parapsychologie [3]. Toen hij naar 
Nederland kwam, hebben wij elkaar ontmoet en heeft 
hij ook een lezing gegeven over zijn visie op synchro-
niciteit.
Jung definieert synchroniciteit als een betekenis-
volle relatie tussen de subjectieve psychologische 
toestand en een objectieve gebeurtenis, waarbij er 
geen causale relatie bestaat tussen deze twee zaken. 
Mansfield ziet synchroniciteit als een teken van de 
eenheid van geest en materie; een eenheid die verge-
leken kan worden met het begrip Unus Mundus van 
Jung. Hij schetst de ontwikkeling van ons wereldbeeld 

vanaf de middeleeuwen tot het heden. Gedurende de 
laatste paar eeuwen overheerst het materialisme ons 
wereldbeeld, voornamelijk vanwege het succes van de 
natuurwetenschap en techniek. Volgens de natuurwe-
tenschap van dit mechanische wereldbeeld zijn oor-
zaak en gevolg onverbrekelijk met elkaar verbonden 
via causaliteit. Het is lang het heersende paradigma 
van de wetenschap geweest om te zoeken naar de-
terministische relaties. Maar in dat wereldbeeld is 
er geen plaats voor synchroniciteit en paranormale 
verschijnselen. 
Het wetenschappelijke wereldbeeld is drastisch ver-
anderd met de opkomst van de quantummechanica 
waarin absolute causaliteit verlaten moet worden. 
Een bekend voorbeeld hiervan is radioactief verval 
waarbij het niet alleen in de praktijk maar in principe 
onmogelijk is om te voorspellen wanneer een indivi-
dueel atoom vervalt; een causale verklaring bestaat er 
niet. Mogelijk nog ingrijpender voor ons wereldbeeld 
is de dualiteit van licht. Het karakter van licht wordt 
bepaald door de proef waaraan we het onderwerpen. 
Zodra we m.b.v. een proef laten zien dat het uit deel-
tjes bestaat is het niet meer mogelijk de golfkarakte-
ristieken terug te vinden, en vice versa. Het blijkt dus 
dat het in principe onmogelijk is om bepaalde eigen-
schappen toe te kennen onafhankelijk van de meting. 
Zowel in de quantummechanica als in het Boeddhisme 
is de fundamentele correlatie tussen objecten en 
verschijnselen essentieel, dit in tegenstelling tot het 
inherente bestaan.
Van synchroniciteit is het meest opvallende aspect het 
a-causale verband tussen de objectieve buitenwereld 
en de innerlijke beleving. Deze verbanden zijn niet te 
verklaren indien beide gebeurtenissen als op zichzelf 
staande gebeurtenissen worden beschouwd. Volgens 
de ideeën van Mansfield, zijn deze afhankelijkheden 
niet zomaar vreemde attributen, maar uitingen van 
het meest waarachtige karakter van alle verschijnse-
len.
Wat betreft onze ervaringen stelt Mansfield dat om 
de inhoud ervan te kennen we ze in een kader van 
ruimte en tijd moeten plaatsen. Het is dan onjuist om 
datzelfde kader te gebruiken om over onze geest na te 
denken; het is onzin om over binnen en buiten onze 
geest te spreken. We moeten echter nog steeds met 
de objectieve inhoud van de wereld rekening houden. 
Mansfield oppert dat er een universeel principe (of 
kosmische intelligentie) bestaat dat zorgt dat er een 
gemeenschappelijke en blijvende materiele wereld 
bestaat. Dit unitaire principe komt overeen met de 
Unus Mundus van Jung. Het belangrijkste aspect van 
de Unus Mundus is dat het een geünificeerde wereld 
van potentie is die nog niet opgedeeld is in concrete 
objecten in ruimtetijd. Wat betreft synchroniciteit wil 
Mansfield dit als fysisch verschijnsel zien vanuit het 

Dit unitaire principe komt 
overeen met de Unus Mundus 

van Jung. Het belangrijkste aspect 
van de Unus Mundus is dat het 

een geünificeerde wereld 
van potentie is die nog niet 

opgedeeld is in concrete objecten 
in ruimtetijd…

TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE & BEWUSTZIJNSONDERZOEK • 2017 • Nr. 222



quantummechanisch perspectief als een a-causale 
potentie van een niet-lokaal verschijnsel, afhankelijk 
van de waarnemer. Psychologisch gezien, ziet de au-
teur synchroniciteit als bewijs dat er een kosmische 
intelligentie bestaat die voor onze psychologische en 
spirituele ontwikkeling zorgt.

Ondersteunende aanwijzingen
Het is de vraag of er ooit bewijs te leveren is dat de 
visie van LeShan en Mansfield de juiste is, of althans 
een betere visie dan de huidige is. Maar misschien 
kan ons wereldbeeld of paradigma, zoals beschreven 
door Kuhn [4], transformeren in de richting van de 
nieuwe visie. Wellicht zijn er ondersteunende aanwij-
zingen. Hierover meer in het vervolg op dit artikel.
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Tot circa 1900 was het beeld van de natuur redelijk 
eenvoudig: materie bestaat uit vaste deeltjes die met 
elkaar wisselwerken door middel van elektrische en 
magnetische krachten, en zwaartekracht. Als de posi-
ties, snelheden en krachten van al die deeltjes exact 
bekend zouden zijn, 
dan zou met 

Appendix: Wat maakt quantummechanica zo bijzonder?

behulp van de bewegingswetten van Newton precies 
bepaald kunnen worden wat er in de toekomst zal ge-
beuren (determinisme), althans in principe. Daarnaast 
bestaan er (licht)golven die zich rechtlijnig in de ruim-

te voortplanten tot ze objecten tegenkomen.
Met de ontwikkeling van de relativiteits-

theorie en de quantummechanica in 
het begin van de 20ste eeuw is 

dat beeld compleet over-
hoopgegooid. Ruimte 
en tijd zijn geen 
absolute begrip-
pen meer, maar zijn 
afhankelijk van de 
(relatieve) beweging 
van de waarnemer. 

Maar de belangrijkste 
verandering in het na-

tuurwetenschappelijke 
wereldbeeld komt toch 

wel vanuit de quantum-
mechanica. Licht, wat 

bekend is als golfverschijn-
sel kan zich onder bepaalde 

omstandigheden voordoen als 
een deeltje. Omgekeerd is gebleken 

dat atoomdeeltjes een golfkarakter 
kunnen vertonen. Het bekende (gedach-

ten)experiment is dat van licht dat door 
een dubbele spleet valt, zie de figuur op de 

volgende pagina. Het golfkarakter blijkt uit het 
interferentiepatroon dat op de plaat achter de spleten 
te zien zal zijn. Maar als licht een deeltje is (zoals bij 
andere proeven is aangetoond), kan het slechts door 
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een van de twee spleten gaan en er zal geen interfe-
rentie te zien zijn. Om te weten door welke spleet het 
lichtdeeltje gaat, hebben we een detector nodig en 
als die gebruikt wordt, zal het interferentiepatroon 
inderdaad verdwijnen. Het karakter van licht (en net 
zo goed van atoomdeeltjes) hangt dus af van de proef 
waaraan wij het onderwerpen. Zonder zo’n proef is het 
onmogelijk te weten of we met een deeltje of een golf 
te maken hebben! Dit verschijnsel staat bekend als 
het complementariteitsprincipe.
Iets dergelijks is er ook aan de hand met de bepaling 
van de precieze positie en snelheid van, bijvoorbeeld, 
een atoomdeeltje. Om deze te meten hebben we om 
z’n minst een ander deeltje (b.v. een lichtdeeltje/
golf) nodig dat een wisselwerking ondergaat met 
ons ‘doel’-deeltje. Hierbij zal de snelheid van het 
‘doel’-deeltje ook veranderen (dit effect is bekend 
als lichtdruk). We kunnen proberen om dat effect zo 
klein mogelijk te houden door licht met zeer weinig 
energie te gebruiken, maar in dat geval is de bijbe-
horende golflengte van het gebruikte licht zo groot 
er een grote onnauwkeurigheid is in de positie van 
ons doel. Heisenberg heeft aangetoond dat dit een 
fundamenteel probleem is binnen de quantummecha-
nica. Uiteraard is dit effect alleen waarneembaar op 
afmetingen van een atoom of kleiner, en niet op een 
spelletje biljard. Dit alles is op een uitstekende wijze 
te beschrijven met de mogelijke oplossingen van wis-
kundige vergelijkingen voor een golffunctie in ruimte 
en tijd. De waarde van een dergelijke functie kan ge-
interpreteerd worden als een maat om het deeltje op 
een bepaalde plaats en tijd aan te treffen.
Een ander principe uit de klassieke natuurkunde dat 
niet meer geldig is in de quantummechanica is dat 
van de causaliteit: iedere gebeurtenis wordt voorafge-
gaan door een oorzaak. Bij het radioactief verval van 
atomen is het onmogelijk om te voorspellen wanneer 
dat voor een bepaald atoom zal gebeuren. Het enige 
dat met zekerheid kan worden voorspeld is hoe lang 

het duurt voordat de helft van (een grote) hoeveelheid 
atomen van een gegeven radioactieve stof is vervallen 
(dit staat bekend als de halfwaardetijd). 
Het is wel zo dat een aantal fundamentele principes 
van de klassieke natuurkunde gehandhaafd blijven, 
ook binnen de quantummechanica, zoals de wet van 
behoud van energie, althans zoals resulterend uit 
metingen. Voor bepaalde soorten atoomdeeltjes is 
het bekend dat zij een eigenschap bezitten die we 
het best kunnen beschrijven als dat ze om hun eigen 
as draaien (spin). Daarbij zijn slechts twee mogelijk-
heden, namelijk ‘linksom’ of ‘rechtsom’. Hiervoor 
geldt dat de spin bij iedere interactie tussen deeltjes 
behouden blijft. Nu is daar wat vreemds mee aan de 
hand en dit valt het best uit te leggen aan een experi-
ment waarbij een elektron (dit is het negatief geladen 
deeltje wat een atoom zijn belangrijkste chemische 
eigenschappen verleent), en diens antideeltje (“po-
sitron”, met dus een positieve lading) worden ‘weg-
geschoten’. Beide deeltjes hebben een spin die we 
niet kennen voordat we die gemeten hebben, maar we 
weten wel dat ze tegengesteld moeten zijn. Voordat 
we gaan meten bij het positron is de kans dat het 
deeltje linksom draait 50%, en voor rechtsom geldt 
hetzelfde. Maar als bij meting blijkt dat die linksom 
draait betekent dat dus dat het elektron rechtsom 
draait. De vraag is hoe het elektron kan ‘weten’ wan-
neer het de onbestemde toestand van 50/50% moet 
veranderen in de toestand van rechtsom draaien. 
Volgens de relativiteitstheorie is het niet mogelijk 
een signaal door de ruimte te sturen dat sneller gaat 
dan licht; dit is (of lijkt) in tegenspraak te zijn met het 
behoud van ‘spin’ zoals hierboven geschetst. Deze 
tegenspraak staat bekend als de Einstein-Podolsky-
Rosen (EPR) paradox. Wetenschappers zijn in staat 
geweest om het te testen (in 2016 nog aan de TU 
Delft) en het blijkt dat de quantummechanica juist is. 
Betekent dat nu dat er toch signalen sneller dan het 
licht kunnen reizen? Dat is volgens de huidige inzich-
ten niet de juiste manier om het zo te beschrijven. 
Het is beter om te spreken over een “verstrengelde 
toestand”; het is niet zinvol te spreken over twee 
afzonderlijke metingen ondanks dat deze op verschil-
lende plaatsen gebeuren. Dit druist in tegen het eer-
dergenoemde principe van de causaliteit indien we 
de twee metingen als afzonderlijke gebeurtenissen 
beschouwen. n
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