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Hoofdstuk 5 
INCOMMENSURABILITEIT EN PARAPSYCHOLOGIE 

Over de verschijnselen die de parapsychologie onderzoekt wordt in onze cultuur op heel diverse 

wijzen gesproken. Ze worden door sommigen als wonderen beschouwd, door anderen als 

toeval afgedaan; en weer anderen proberen ze technisch hanteerbaar te maken. Men interpreteert 

ze in termen van geesten, onbekende fysische processen, voorstadia van nieuwe fasen in de 

evolutie, buitenaards leven etc. Ze spelen een rol in uiteenlopende cultuursferen als religie, 

yoga, new age, films, science-fictionliteratuur, magie en volksgeloof. 

In scherp contrast met deze overvloed aan benaderingen en verklaringen, staat het schrale beeld 

waartoe het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied heeft geleid: in probleemstellingen van 

dit parapsychologisch onderzoek duikt nog altijd de formulering op dat de verschijnselen 

onverklaarbaar zijn met de huidige wetenschappelijke kennis.1 De term 'paranormaal' wordt 

(zowel door sceptici als door mensen die van de realiteit van de fenomenen overtuigd zijn) 

gebruikt als aanduiding van deze 'onverklaarbaarheid'. Ik gebruik het woord 'paranormaal' hier 

overigens zonder daarmee te willen impliceren die kwalificatie terecht is.2 

In dit hoofdstuk onderzoek ik of punten uit discussies omtrent incommensurabiliteit, zoals die 

in dit boek aan de orde zijn gekomen, enig licht kunnen werpen op de situatie van weten

schappelijk onderzoek naar paranormale verschijnselen. M.i. is dit onderzoek een voorbeeld 

van een terrein waarop incommensurabiliteit veelvuldig wordt veronachtzaamd. Deze incom

mensurabiliteit speelt zowel bij de onderlinge afweging van de waarde van uiteenlopende 

benaderingen 'binnen' de parapsychologie als bij vergelijking van fenomenen uit de para

psychologie met kennis van daar 'buiten' (m.a.w. bij de relatie tussen 'het paranormale' en de 

'huidige wetenschappelijke kennis'). Ik hoop aannemelijk te maken dat erkenning van incom

mensurabiliteit enkele vooroordelen tegen het onderzoek kan wegnemen en bovendien 

onvruchtbare discussies kan voorkomen als het gaat om het vergelijken van theorieën op dit 

terrein. Allereerst enkele inleidende opmerkingen over parapsychologie en over het gebruik van 

de termen 'paranormaal', 'onverklaarbaar' en 'anomaal' in dit verband. 

§ 5.1. Parapsychologie 

Voor wat de schets van het parapsychologisch onderzoek3 betreft, beperk ik mij hier 

vooralsnog tot één verschijnsel: telepathie. Het woord 'telepathie' (gevormd door F. W. H. 

Myers) betekent letterlijk iets als 'ondergaan van uit de verte'. De term wordt in de 

1 Zie §5.2. 
2 Zie §5.2. 

Het voert buiten het bestek van dit boek een uitgebreid overzicht te geven van de parapsychologie of om de 
kwaliteit van haar onderzoek te beoordelen. Zie voor een overzicht van recente (experimentele) 
onderzoeksresultaten op dit gebied: Dean Radin: The Conscious Universe - the Scientific Truth of Psychic 
Phenomena San Francisco 1997 [Harper Edge]. Zie voor een actueel overzicht van veldonderzoek: James 
McClenon: Wondrous Events Philadelphia 1994 [University of Philadelphia Press]. Een beeld van de argumenten 
van 'sceptici' (zie §5.2.) levert: D. Bierman et al:. De toekomst van de parapsychologie'Utrecht 1994 [S.P.R.]. 
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parapsychologie gebruikt wanneer iemand een beleving heeft van (of reactie vertoont op) een 

bewustzijnsinhoud van een ander, zonder dat normaal zintuiglijk contact daarbij een rol speelt. 

Niet alle hedendaagse theoretische benaderingen in de parapsychologie maken gebruik van het 

concept telepathie. In dit hoofdstuk koos ik voor deze 'ingang', omdat telepathie gedurende 

lange tijd een centraal concept geweest is, en een terugblik op enkele debatten in de 

parapsychologie bekendheid met het concept veronderstelt.4 

Onderzoekers van rond 1900 als Frederic Myers en William James bestudeerden telepathie bij 

mediums, die correcte informatie bleken te kunnen geven over personen die zij nog nooit gezien 

hadden.5 Verder bleek uit onderzoek naar spontane gevallen dat het vrij vaak werd gemeld dat 

iemand signalen lijkt te krijgen van een kennis of een familielid, die zich op grote afstand 

bevindt. Dit verschijnsel, dat zich dikwijls afspeelt rond dramatische gebeurtenissen als sterf

gevallen en ongevallen, noemde men 'crisis-telepathie'. Soms heeft deze vorm van telepathie 

het karakter van een 'verschijning': de in nood verkerende mens wordt onverwacht waargeno

men door een ander, in de vorm van een gestalte.6 

Eén van de tegenwerpingen van critici was dat de overeenstemming tussen de bewustzijns-

inhouden van de twee betrokken personen louter toevallig was of dat de indruk van zo'n 

correspondentie alleen ontstond door onnauwkeurige beschrijvingen. Sommige spontane 

gevallen stonden vrij weerloos tegenover deze argumenten. Het onderzoek naar telepathie 

kwam in een nieuwe fase toen men experimenten ging doen om het fenomeen onder 

gecontroleerde omstandigheden statistisch aan te tonen. De bedoeling van zulke experimenten is 

dat de resultaten met de kansberekening kunnen worden vergeleken. Op basis daarvan kan men 

de tegenwerping dat het 'alleen maar toeval' zou zijn statistisch beoordelen, en eventueel 

volgens de gangbare kansberekening verwerpen. Op dit gebied zijn de Nederlandse filosoof 

Gerard Heymans en de Amerikaanse bioloog J. B. Rhine pioniers. 

Als hedendaags voorbeeld van deze werkwijze noem ik de Ganzfeld proeven. Bij Ganzfeld 

(Duits voor 'heel-veld' of 'egaal-veld') experimenten wordt iemand kunstmatig in een veran-

4 Verdere door de parapsychologie onderzochte verschijnselen zijn ondermeer: Helderziendheid: Beleving van- of 
reactie op een gebeurtenis, voorwerp of een andere objectieve stand van zaken, zonder dat normaal sensorisch 
contact daarbij een rol speelt; Precognitie: Voorspelling van toekomstige gebeurtenissen, die niet kan worden 
afgeleid uit huidige kennis. Deze kan betrekking hebben op subjectieve (telepathie) of objectieve processen 
(helderziendheid); PsychoUnese (ofwel telekinese): Een directe mentale (niet motorische) invloed door de 
proefpersoon uitgeoefend op externe fysische processen. Tevens: de correspondentie van de uitkomst van een 
toevalsproces met de intenties van een proefpersoon. Deze laatste vorm duidt men aan als 'micro-PK'. (Deze 
omschrijvingen zijn ontleend aan: H. van Dongen & D. J. Bierman: 'Lexicon van parapsychologische termen' 
Tijdschrift voor Parapsychologie 1988) 
Een gemeenschappelijke aanduiding voor bovengenoemde verschijnselen ispsi-verschijnselen. Een verzamelnaam 
voor de eerste drie fenomenen is buitenzintuiglijke waarneming. (Vertaling van 'Extra-Sensory Perception (ESP)'. 
Term van J. B. Rhine). De term ESP is overigens reeds verbonden met een bepaalde interpretatie van wat er bij 
telepathie zou plaatsvinden. (Zie §5.2). 
Andere verschijnselen die veelal tot het onderzoeksterrein van de parapsychologie worden gerekend zijn fenomenen 
rond het magnetiseren ('paranormale geneeswijze') en verschijnselen die kunnen worden gezien als aanwijzingen 
voor een voortbestaan na de dood (re'mcarnatieherinneringen, mediamieke verschijnselen, bijna-doodervaringen). 
Dit laatste onderwerpen stonden bij de aanvang van het systematisch onderzoek rond 1880 meer in de 
belangstelling van de onderzoekers dan dit heden ten dage het geval is. Zie voor een bespreking van de 
onderzoeksresultaten op dit gebied: D. R. Griffin: Parapsychology, Philosophy and Spirituality. A Postmodern 
Exploration Albany 1997 [State University of New York Press] pl50-268. 
5 Zie §5.4. 
6 E. Gurney, F. W. H. Myers & F. Podmore: Phantasms of the Living, 2 vols. London 1886 [Trubner] 
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derde bewustzijnstoestand gebracht. Deze toestand wordt opgewekt bij een persoon die in een 

kamer zit waar rood licht brandt. Hij krijgt een brilletje op dat is gemaakt van twee halve ping

pongballen. Door deze iets doorschijnende bolletjes ziet men dan een roze-rood veld, waarin 

men geen hoeken of vormen kan herkennen. Verder krijgt men een hoofdtelefoon op, waardoor 

men ruis hoort. Ook deze ruis heeft geen enkele structuur. Zowel de ogen als de oren ontvan

gen daarmee alleen 'egale' indrukken. Na enige tijd gaan proefpersonen in het 

ongestructureerde veld voor hun ogen vormen waarnemen, en gaan zij in de ruis bepaalde 

geluiden horen. De Ganzfeld-toestand heeft dus de eigenschap dat zij het opdoemen van imagi

naire indrukken bevordert. Tijdens het verblijf in deze situatie, dat zo'n half uur duurt, vertelt 

de proefpersoon wat hij ziet of hoort. Dit wordt op een band opgenomen. Op een andere plaats 

bevindt zich ondertussen een andere persoon. Deze concentreert zich op een willekeurig 

gekozen plaat (één afbeelding uit een set van vier). De bedoeling is dat de persoon in de Ganz-

feld-situatie beelden 'doorkrijgt' van juist die betreffende plaat. Na afloop van de Ganzfeld-

situatie krijgt hij of zij een duplicaatset te zien van de vier afbeeldingen, met de opdracht hieruit 

die afbeelding te kiezen die het meest overeenkomt met wat hij gezien of gehoord heeft. 

Vervolgens komt de 'zender' uit zijn geïsoleerde ruimte met de plaat waarnaar hij heeft 

gekeken. De kans dat het toevallig dezelfde plaat is als die de 'ontvanger' aanwees, is één op 

vier. De score bij dit soort experimenten is gemiddeld hoger, namelijk ongeveer één op drie. De 

resultaten van alle tot nu toe uitgevoerde experimenten op dit gebied zijn bij elkaar genomen 

dermate significant, dat ze de parapsychologie enige erkenning hebben gebracht. De 

psycholoog Daryll Bern publiceerde in het toonaangevende tijdschrift Psychological Bulletin 

een overzicht van de procedure en de resultaten van de Ganzfeldexperimenten, die volgens hem 

geen ruimte meer lieten voor een andere verklaring dan telepathie.7 Dit leidde er toe dat het 

begin 1993 zelfs voorpaginanieuws was voor een aantal kranten dat het bestaan van telepathie 

nu dan toch eindelijk was aangetoond.8 

Ik ga er in dit hoofdstuk van uit dat de onderzoeksresultaten die op het bestaan wijzen van de 

door de parapsychologie onderzochte fenomenen in ieder geval solide genoeg zijn om verdere 

vragen te stellen over de interpretatie van die verschijnselen. In die mening sta ik niet alleen. 

Door de jaren heen zijn er filosofen geweest met belangstelling voor dit gebied: William James9, 

Henry Sidgwick10, Henri Bergson11, F. C. S.. Schiller12, CD. Broad13, Gabriel Marcel14, J. 

7 D. J. Bern & C. Honorton: 'Does Psi exist? Replicable evidence for an anomolous process of information 
transfer' Psychological Bulletin 1994 Vol. 115nol.4-18. 
8 Zie voor het meest recente overzicht van dit onderzoek in boekvorm: Dean Radin: The Conscious Universe - the 
Scientific Truth of Psychic Phenomena San Francisco 1997 [Harper Edge] p73 e.v. 
9 William James: Essays in Psychical Research 1986 [Harvard U.P.]. 
10Henri Sigdwick: 'Presidential adresses' Proceedings of the Society for Psychical Research 1882-1883. 
1 • Henri Bergson: 'Fantômes de vivants' et'Recherche psychique" (1913), in: L'Energie spirituelle 1919; 
Hoofdstuk 4 van Les deuxsources de la morale et de la religion (1932). 
12 F. C. S. Schiller: 'Philosophy, science, and psychical research' Proceedings of the Society for Psychical 
Research 1914,27, 191-120. 

C. D. Broad: 'The relevance of psychical research to philosophy', in: Philosophy 1949; Religion, Philosophy 
and Psychical Research New York 1953 [Harcourt, Brace & World]; Lectures on Psychical Research London 1962 
[Routledge & Kegan Paul]. 
14 Gabriel Marcel: 'L'ambiguïté fondamentale de la réalité PSI', in: R. Amadou (ed.): La science et le paranormal 
Paris 1955 (I.M.I); The Influence of Psychic Phenomena on my Philosophy London 1955 [Society for Psychical 
Research]. 
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J. Poortman15, H.H. Price16, A. N.. Whitehead17 en anderen18. Verschillende filosofen hebben 

zelf aan dit onderzoek meegedaan, hetzij als proefnemer19, hetzij in organisatorische zin.20 

Verder kan worden gewezen op meer recente publicaties van ondermeer Stephen E. Braude21, 

Irwin Laszlo22, Jonathan Harrison23, David Ray Griffin24, Frederick Ferré25 en Paul 

Feyerabend26, en in Nederland van Bernard Delfgaauw27, CA. van Peursen28, Ilja Maso29, 

Hans Gerding30. Enkele filosofen meldden zelf dergelijke ervaringen.31 

De afgelopen jaren zijn in het parapsychologisch onderzoek resultaten geboekt, die hebben 

15 J. J. Poortman: Ochêma. De zin van het hylischpluralisme Assen 1967 [Van Gorcum, Hak & Prakke]; zie 
ook: Hein van Dongen & Hans Gerding: Het voertuig van de ziel Deventer 1993 [Ankh-Hermes]. 
16 H. H. Price: ' Some philosophical questions about telepathy and clairvoyance' Philosophy 15, 1940; 
'Psychical research and human personality' Hibbert Journal 47,1949; 'Mediumship and human survival' Journal 
of parapsychology 1960; 'Foreword', in: M M. Moncrieff: The Clairvoyant Theory of Perception London 1951 
[Faber &Faber], 
17 A. N. Whitehead: Process and Reality, ed. Griffin & Sherburne, New York 1978 [Free Press] p307-308; D. R. 
Griffin: ' Parapsychology and philosophy: a Whiteheadian postmodern approach' Journal of the American Society 
for Psychical Research 86/3, 1993, p217-288; Frederick Ferré: 'Whitehead and the advance beyond modern 
mindlessness' Journal of the American Society for Psychical Research 88, 1994 pl47-166. 
18 Eduard von Hartmann (Der Spiritismus 1885) Gerard Heymans ('Over de verklaring der telepathische 
verschijnselen' ; Mededeelingen der Studievereniging voor Psychical Research 1925), L. P. Jacks ('The theory of 
survival' Proc. S. P. R. 1916-1918); C. J. Ducasse ('The philosophical importance of psychic phenomena' 
Journal of Philosophy 51, 1954; 'Knowing the Future' Tomorrow 1955; A Critical Examination of the Belief in 
a Life after Death, Springfield 1961 [Charles Thomas]; Hans Driesch: Parapsychologie: Methodik und Theorie 
München 1932 [Bruckmann]; Gerda Walther: 'De intrapsychische zijde der paranormale verschijnselen' Tijdschrift 
voor Parapsychologie 1938; Phänomenologie der Mystik 01tenl955 [Walter]; 'Die Bedeutung der 
Phänomenologischen Methode Edmund Husserls für die Parapsychologie', in: H. Bender (red.) Parapsychologie: 
Entwicklung, Ergebnisse, ProblemeDarmstadt 1966 [Wissenschaftliche Buchgesellschaft]; C. W. K. Mudle 
(' Strange facts in search of a theory', in: J. M. O. Wheatley & H. L. Edge (ed.): Philosophical Dimensions of 
Parapsychology 1976; ' Behavioristic Descriptions, and more about Basic Limiting Principles', Proceedings of the 
Aristolelean Society Supplementary Volume 24 (1950), pl73-231; 'Does the Concept of Precognition Make 
Sense?' International Journal of Parapsychology 1964; 'The explanation of ESP' International Journal of 
Parapsychology 1965); P. A. Dietz: Wereldzicht der parapsychologie Amsterdam 1939 [Meulenhoff]. 
19 Ondermeer Henry Sidgwick (Zie: A. Gauld: The Founders of Psychical Research New York 1968 [Schocken]), 
Gerard Heymans (' Een experimenteel onderzoek betreffende telepathie' Mededeelingen der Studievereniging voor 
Psychical Research 1920), William James en C. D. Broad (zie hun hierboven genoemde werken). 
2 0 Van de Engelse Society for Psychical Research zijn de volgende filosofen voorzitter geweest: William James, 
Henri Bergson, F. C. S. Schiller, L. P. Jacks, C. D. Broad, H. H. Price, C. W. K. Mundle. William James was 
de oprichter van de Amerikaanse zustervereniging van de S. P. R. (A. S. P. R.); Gerard Heymans van de 
Nederlandse S. P. R. ('Studievereniging voor Psychical Research']. 
21 S. E. Braude: ESP and Psychokinesis: a Philosophical Examiniion Philadelphia 1979 [remple U.P.]; The 
Limits of Influence - Psychokinesis and the Philosophy of Science London 1986 [Routledge]; First Person 
Plural: Multiple Personality and the Philosophy of Mind London 1991 [Routledge]. 
2 2 Irwin Laszlo: The Creative Cosmos Edinburgh 1993 [Floris Books]; Irwin Laszlo: The Interconnected 
Universe: Conceptual Foundations of Transdisciplinary Unified Theory River Edge 1995 [World Scientific]. 
23 Jonathan Harrison: Essays on Metaphysics and the Theory of Knowledge Aldershot 1995 [Avebury]. 
2 4 D. R. Griffin: Parapsychology, Philosophy and Spirituality. A Postmodern Exploration, Albany 1997 [State 
University of New York Press]. 
2 5 Frederick Ferré: Knowing and Value Albany 1998 [State University of New York Press] p299-303. Ferré 
kondigt hier een nieuw boek aan, waarin zal worden ingegaan op ethische en sociale consequenties van het serieus 
nemen van telepathie. 
2 6 Zie §5.2. 
2 7 B. Delfgaauw: 'Fenomenologische en logische analyse van parapsychologische vraagstukken' Tijdschrift voor 
Parapsychologie 1958 pl59-171. 
2 8 C. A. van Peursen: 'Parapsychologie en wijsgerige bezinning', in: H. P. H. Teesing (red.) Verhandelingen 
over parapsychologie Den Haag 1959 [Leopold] 
2 9 Ilja Maso: De zin van het toevalBaam 1996 [Ambo]. 
3 0 J. L. F. Gerding: Kant en het paranormale Utrecht 1999 [Parapsychologisch Instituut]. 
31 Ernst Cassirer (Zie: L. Le Shan: Parapsychologie en de moderne wetenschap. Van Newton tot E. S. P 
Wassenaar 1985 (Mirananda] pl76), Gerda Walther, Gabriel Marcel, Frederick Ferré (Zie hun hiervoor genoemde 
werken). 
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geleid tot publicaties in toonaangevende tijdschriften op het gebied van fysica32, psychologie33 

en statistiek34 en in het internationale handboek voor psychologiestudenten35. Aan de mening 

van het grote publiek (dat allang overtuigd lijkt te zijn) of de academische wereld (waar scepsis 

lijkt te overheersen) heeft dit onderzoek tot nu toe waarschijnlijk weinig veranderd.36 

Wat betreft het 'verklaren' van de verschijnselen lijkt er ondertussen minder te zijn bereikt.37 De 

wetenschapsfilosoof Michael Scriven noemde de parapsychologie een verzameling feiten 

zonder theorie.38 Vanwege die 'onverklaardheid' of 'onverklaarbaarheid' gebruiken velen de 

term 'para'normaal. 

§ 5.2 Paranormaal, onverklaarbaar, anomaal 

Over de herkomst van de term 'paranormaal' tast ik in het duister. De oorsprong van de term 

'parapsychologie' is mij wel bekend: deze ligt in het werk van de filosoof Max Dessoir, die de 

term in 1889 introduceerde.39 Het voorvoegsel 'para' (naast) bij 'psychologie' doet bij Dessoir 

dienst om een studieterrein te benoemen dat met uitzonderlijke, maar niet pathologische, en 

evenmin 'bovennatuurlijke' verschijnselen te maken heeft.40 Tot in de jaren dertig werd de term 

'parapsychologie' uitsluitend in het Duits (en Nederlands41) gebruikt. In het Frans sprak men 

rond die tijd nog van 'metapsychologie', in het Engels van 'psychical research'. Pas in de jaren 

dertig is de term parapsychologie wereldwijd ingeburgerd geraakt, doordat de Amerikaanse 

onderzoeker J. B. Rhine hem uit het Duits overnam.42 

De term 'paranormaal' treft men bij Dessoir niet aan. Wellicht is die term ontstaan door samen

voeging van het woord 'parapsychologie' met de term 'supernormal', een aanduiding van F. 

32 Dean L. Radin & Roger D. Nelson: 'Evidence for consciousness related anomalies in random physical 
systems.' Foundations of Physics, 19, 1989, pl499-1514. 
33 D. J. Bern & C. Honorton: 'Does Psi exist? Replicable evidence for an anomolous process of information 
transfer' Psychological Bulletin 115, 1994 p4-18. 
3 4 J. Utts: 'Replication and meta-analysis in parapsychology' Statistical Science, 6, 1991. 
3 5 Rita L. Atkinson, Richard C. Atkinson, Edward E. Smith and Daryl J. Bern, Introduction to Psychology, 10th 
ed. San Diego [Harcourt Brace Jovanovich, 1990), pp. vi, 234-241. 
36 De socioloog James McClenon toonde met diverse enquêtes onder academici aan dat de meeste wetenschappers 
die in telepathie en dergelijke geloven, dit doen op basis van eigen ervaringen en niet omdat zij van de resultaten 
van de parapsychologie op de hoogte zijn (James McClenon: Deviant Science Philadelphia 1984 [University of 
Pennsylvania Press]). 
37 Het voert buiten het bestek van dit boek recente pogingen tot theorievorming in de parapsychologie te 
bespreken. Zie daartoe: Dean Radin: The Conscious Universe - the Scientific Truth of Psychic Phenomena. 

Dit in tegenstelling tot de psychoanalyse, die hij in hetzelfde artikel een theorie zonder feiten noemde. Michael 
Scriven: 'The frontiers of psychology: psychoanalysis and parapsychology', in: R. G. Colodny Frontiers of 
Science and Philosophy Pittsburgh 1962 [University of Pittsburgh Press. Zie ook: Paul E. Meehl & Michael 
Scriven: 'Compatibility of science and ESP' ScienceVol. 123 (Jan. 6,1956, pl4-15). 
39 Sphinx VII, Juni 1889 p42. 

Bij Dessoir is het studieterrein van parapsychologie vrij ruim. Het omvat niet alleen zaken als telepathie en 
helderziendheid, maar ook bijv. veranderde bewustzijnstoestanden en de verschijnselen der mystiek. Zie betreffende 
de relatie tussen het hedendaagse 'paranormale' en vroegere populaire en/of theologische voorstellingen van het 
'bovennatuurlijke: D. R. Griffin: Op. cit. pl6 e.v. 
41 Het woord werd in 1928 geïntroduceerd, met de oprichting van het 'Tijdschrift voor Parapsychologie' door P. 
A. Dietz en W. H. C. Tenhaeff. 
42 Bij Rhine kreeg de term een iets andere betekenis. Hij verstond onder parapsychologie een richting die zich 
alleen met experimenten bezighield, en niet met veldwerk; dus niet met onderzoek naar vaak als 'anecdotes' 
bestempelde spontane gevallen in het dagelijks leven. Bovendien richtte de parapsychologie bij Rhine zich slechts 
op enkele verschijnselen (buitenzintuiglijke waarneming en telekinese), waardoor bijv. het 'onderzoek naar 
aanwijzingen voor een leven na de dood er buiten viel. Deze 'versmalling' is niet algemeen geaccepteerd. Zie: 
Richard S. Broughton: ParapsychologieDevznter 1995 [Ankh-Hermes] p48, p82. 
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W. H. Myers.43 In het Nederlands duikt de term 'paranormaal' (merkwaardigerwijze samen

gesteld uit een Griekse en een Latijnse term) voor het eerst op in de jaren dertig.44 Sindsdien is 

het woord tot de dagelijkse spreektaal doorgedrongen45: er zijn televisieprogramma's over 'de 

paranormale wereld', er worden 'paranormaal beurzen' gehouden en men kan aan een tante 

vragen of zij soms 'paranormaal is'. Hoewel enkele parapsychologen de term hebben 

afgewezen, zijn ook vele onderzoekers gaan spreken van 'paranormale verschijnselen', 

'paranormale geneeswijze' of 'paranormale waarneming'.46 

In sommige parapsychologische publicaties wordt de term 'paranormaal' echter vermeden, en 

wordt eerder van 'onverklaarbare' of 'onverklaarde' verschijnselen gesproken.47 Een voor

beeld: S.A. Schouten (destijds als parapsycholoog werkzaam aan de Rijksuniversiteit Utrecht) 

schrijft in het werk Codex Psychologicus: 'De parapsychologie bestudeert verschijnselen die 

niet verklaard kunnen worden uit, of zelfs strijdig lijken met het hedendaags wetenschappelijk 

wereldbeeld. De meest bekende daarvan zijn telepathie, helderziendheid en precognitie 

(voorschouw), gezamenlijk aangeduid als buitenzintuiglijke waarneming, en psychokinese. 

Beide worden tegenwoordig met de term psi-verschijnselen aangeduid. Psi-verschijnselen kun

nen omschreven worden als interacties tussen een organisme en zijn omgeving die niet verlopen 

via bekende sensorische en motorische functies. Buitenzintuiglijke waarneming omvat 

interacties waarbij de omgeving het organisme lijkt te beïnvloeden. In het geval van 

psychokinese vindt deze beïnvloeding in omgekeerde richting plaats. Bij al deze verschijnselen 

gaat het dus om een overeenkomst tussen een actie of ervaring van een individu en iets dat in 

zijn omgeving plaatsvindt, zonder dat die overeenkomst verklaard kan worden uit bekende 

processen. Kenmerkend voor psi-verschijnselen is, dat deze overeenkomst niet als 'toevallig' 

beschouwd wordt, maar dat men aanneemt dat aan die overeenkomst een nog onbekend proces 

ten grondslag ligt.'48 

In dit citaat wordt als referentie voor de 'onverklaarbaarheid' verwezen naar 'het hedendaags 

wetenschappelijk wereldbeeld'. In enkele academische leerboeken parapsychologie wordt het 

vak op overeenkomstige wijze omschreven, en wordt van dit 'wereldbeeld' iets meer gezegd. 

Volgens het Handbook of Parapsychology is parapsychologie die tak van de psychologie die 

zich bezighoudt met gedrag wat tot op heden niet kan worden verklaard of beschreven in termen 

van bekende natuurkundige principes. En in het boek Foundations of Parapsychology vinden 

4 3 F. W. H. Myers: Human Personality 2 vols. London 1904 [Longmans Green] pXXII. 
4 4 In de eerste jaargangen van het Tijdschrift voor Parapsychologie introduceert P. A. Dietz een nieuwe termino
logie voor de verschijnselen, waaronder de termen 'paragnosie' en 'paragnost', maar niet de term 'paranormaal' 
(hij noemt de verschijnselen ' supranormaal' ). In Dietz' gepubliceerde openbare les bij de aanvaarding van het 
privaatdocentschap parapsychologie aan de R.U. Leiden wordt voor zover ik kon nagaan voor het eerst de term 
'para-normaal' gebruikt. (PA.Dietz: De strijd om de parapsychologie Den Haag 1932 [Servire] p24). 
4 5 In het dagelijks spraakgebruik wordt de term 'paranormaal' gebruikt voor verschijnselen die beleefd worden als 
wonderbaarlijk, uitzonderlijk, onverklaarbaar of van een hogere orde. Dit stemt min of meer overeen met het 
populaire (niet met het theologische of filosofische) gebruik van de term 'bovennatuurlijk'. 
4 6 Recentelijk gaan er stemmen op om de 'paranormale geneeswijze' een andere naam te geven en te gaan spreken 
van 'paranormale therapie'. Immers, dat er therapie gegeven wordt is wel duidelijk, dat er genezen wordt is iets 
wat nog moet blijken. De term 'paranormaal' is in dit pleidooi voor een naamsverandering buiten schot gebleven. 
4 7 De onderzochte verschijnselen worden ook veelal aangeduid met de neutrale term 'psi'. 
4 8 S. A. Schouten: 'Parapsychologie', in: H. C. J. Duijker & P. A. Vroon (red): Codex Psychologicus 
Amsterdam 1981 [Hsevier], p275-287. Toegevoegd zou kunnen worden dat de reden dat de betreffende 
'overeenkomst' niet als toevallig beschouwd wordt gelegen is in de statistische significantie van de experimenten. 
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we als definitie: 'Parapsychologie is de wetenschap die zich bezighoudt met sensorische en 
motorische interacties waarvoor schijnbaar geen bekende natuurkundige verklaring, of oor
sprong te vinden is'.49 

Het beroep op 'de natuurkunde' in deze citaten roept enkele vragen op. Allereerst de vraag of 

'normale' psychologische processen dan misschien wèl 'verklaard of beschreven' kunnen 

worden 'in termen van bekende natuurkundige principes'. Er wordt vaak gesuggereerd dat dit 

mogelijk is, maar dergelijke suggesties zijn niet eenvoudig met concrete voorbeelden te staven 

en gaan bovendien voorbij aan de in 4.1. aangeroerde problemen. Een andere vraag is welk 

beeld van de fysica men in dergelijke globale aanduidingen op het oog heeft. Het stereotype 

beeld van de natuurkunde zoals dat in dergelijke typeringen veelal een rol speelt is nog 

Newtoniaans en gaat aan allerlei interpretatieproblemen en recente ontwikkelingen voorbij.50 

De term 'paranormaal' en het gebruik daarvan in contrast met een 'normaal' 'natuurkundig' of 

'wetenschappelijk' wereldbeeld, maar ook de term 'onverklaarbaar' en het gebruik daarvan in 

contrast met een kennelijk wel verklaarbaar domein wekken de indruk dat er zoiets bestaat als 

één algemeen geaccepteerde theorie van 'de' wetenschap of 'de' natuurkunde over 'de' 

werkelijkheid. Er wordt soms met zo'n vanzelfsprekendheid over een dergelijk wereldbeeld 

gesproken, dat men zich ontslagen acht van de verplichting het nader te typeren. 

In 'wetenschappelijke' verhandelingen over het-onmogelijk-zijn van paranormale verschijnselen 

wordt ter onderbouwing dikwijls een beroep gedaan op de 'common-sense' of het 'gezond 

verstand', in de trant van: 'we weten nu eenmaal uit het dagelijks leven dat stenen nooit 

omhoog vallen als men ze loslaat of dat oorzaken nooit na de gevolgen komen'. Uit enquêtes in 

westerse landen blijkt echter dat ondanks het beeld dat sommigen van het 'gezond verstand' 

hebben, de meerderheid van de bevolking wel in paranormale verschijnselen gelooft en dat dit 

percentage toeneemt naarmate het hoger opgeleiden betreft.51 Mensen die zich te 'nuchter' 

achten om in 'die dingen' te geloven lijken vaak van mening te zijn dat het 'de wetenschap' is, 

die heeft uitgewezen dat ze niet (kunnen) bestaan: zoals sommige wetenschappers zich achter 

het gezond verstand verschuilen, zo verschuilt het gezond verstand zich weer achter 'de 

wetenschap'. 

De overtuiging dat er een 'heersend' wereldbeeld is dat de paranormale verschijnselen verbiedt 

wordt met name verdedigd door mensen die zich abusievelijk 'sceptici' noemen (en door 

49 H. L. Edge R. L. Morris e.a.: Foundations of Parapsychology London, New York 1986 [Routledge & Kegan 
Paul] 1986 p4). 
50 Verschillende fysici hebben zich hetzij in vakpublicaties, hetzij in persoonlijke documenten uitgesproken over 
een mogelijke relatie tussen parapsychologie en fysica: Wolfgang Pauli , J. S. Bell, Brian Josephson , Olivier 
Costa de Beauregard (zie: D. J. Bierman, H. van Dongen, J. L. F. Gerding (red.): Fysica en parapsychologie 
Utrecht 1992 [SPR],Pascual Jordan (Km/raragwig und Komplementarität Hamburg 1951 [Stromverlag], David 
Böhm ('Een nieuwe theorie over de relatie tussen lichaam en geest', in: D. Bierman et. al:. Bewustzijn en 
parapsychologie Utrecht 1993 [S. P. R.] en Henri Margeneau: Einslein 's Space and Van Gogh 's Sky New York 
1981 [McMillan], In verschillende opstellen in Fysica en parapsychologie wordt er op gewezen dat men, 
afhankelijk van verschillende interpretaties in de natuurkunde kan volhouden dat er ook voor 'normale' 
psychologische verschijnselen geen natuurkundige verklaring te vinden is, of dat er voor de parapsychologische 
verschijnselen juist wél een natuurkundige verklaring te vinden is. Zeer recente ontwikkelingen in de fysica, zoals 
experimenten met 'quantum-teleportaties' versterken de indruk dat de aanduiding 'fysisch onverklaarbaar' te grof 
is. (Dean Radin: The Conscious Universe - the Scientific Truth of Psychic Phenomena San Francisco 1997 
[Harper Edge] p286). 
51 James McClenon geeft in Deviant Science een overzicht van dergelijk enquete-onderzœk. 
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organisaties die hun gedachten uitdragen).52 Vanuit de overtuiging dat de betreffende verschijn

selen onmogelijk zijn confronteren sommige 'sceptici' de parapsychologie met een a priori 

weerlegging van het bestaan van psi-verschijnselen.53 Er zouden zoveel bewijzen zijn voor de 

onmogelijkheid van paranormale verschijnselen, dat er nooit voldoende bewijsmateriaal voor de 

mogelijkheid van hun bestaan gegeven kan worden.54 

Dit is discutabel. Om zaken als telepathie uit te sluiten moeten de 'natuurwetten' op een bepaal

de wijze worden geïnterpreteerd. Daarbij zou beargumenteerd moeten worden dat het 

geldigheidsbereik van bedoelde wetmatigheden zodanig is dat zij 'alles' wat relevant is ten 

aanzien van telepathie, daadwerkelijk uitputtend bestrijken en dat bovendien alle argumenten 

voor alternatieve interpretaties ontzenuwd kunnen worden. Dit lijkt onmogelijk daar onze 

kennis van de natuur niet compleet is55, en bovendien geen onbetwistbare feiten betreft, maar 

hypothesen56, die vooral in hun details vaak niet algemeen aanvaard zijn.57 'Wat we van de 

natuur weten' is niet alleen voortdurend in beweging, maar kan bovendien niet op een 

willekeurig moment verenigd worden58; het is niet een enkele ('normale') propositie, contra

dictoir met een andere ('paranormale') propositie.59 

52 Zoals de CSICOP in de Verenigde Staten (Comittee for the Scientific Investigation of Claims of the 
Paranormal). 
5 3 Deze weerlegging is vaak een variatie op de argumentatie tegen het geloof in wonderen, die naar voren is 
gebracht door David Hume in An Inquiry Concerning Human Understanding (1748). Hume stelt kort gezegd dat 
bewijzen voor wonderen moeten opwegen tegen de empirische aanwijzingen die de kennis steunen volgens welke 
de verschijnselen onmogelijk zijn. Zie: A. Flew: Hume on Human Nature and Understanding New York 1962 
[Collier] pi 19: 'A miracle is a violation of the laws of nature; and as a firm and unalterable experience has 
established these laws, the proof against a miracle, from the very nature of the fact, is as entire as any argument 
from experience can possibly be imagined'. Vgl.: 'No testimony is sufficient to establish a miracle, unless the 
testimony be of such a kind, that its falsehood would be more miraculous than the fact which it endeavours to 
establish' De betreffende passages zijn herdrukt, in: A. Flew (ed.): Readings in the Philosophical Problems of 
Parapsycholoy Buffalo N. Y. 1987 [Prometheus Books]. Zie voor een verdediging van dit standpunt, behalve de 
opstellen in deze bundel ook: Jane Duran: Philosophical difficulties with paranormal knowledge claims, in: 
Patrick Grim (ed.): Philosophy of Science and the Occult Albany 1982 [State University of New York Press]. 

Dit standpunt komt ook in een iets meer gematigde vorm voor. Sommige 'sceptici' houden in beginsel de 
mogelijkheid open, dat er ooit 'bewijzen' voor paranormale zaken gevonden zullen worden. Zij beweren echter wel 
dat het bestaan van die verschijnselen in het licht van reeds aanvaarde kennis zeer onwaarschijnlijk is. Wederom 
valt men dan vaak terug op de stelling dat de onbetwijfelbaarheid van de bewijzen wel zó sterk moet zijn, dat ze 
opweegt tegen de aanwijzingen voor het tegendeel. 
5 5 De opvatting dat de kennis compleet zou zijn wordt dagelijks weerlegd door elke nieuwe ontdekking die er 
wordt gedaan. Bovendien is ze in tegenspraak met het vaak geproclameerde zelfcorrigerende karakter van 
wetenschappelijke kennis, die voortdurend blootgesteld is aan latere herinterpretaties. Bovendien is 
'wetenschappelijk verklaard zijn* zelf maar één van de mogelijke aspecten van verschijnselen, die ook in talloze 
andere opzichten van belang kunnen zijn. 
5 6 Feyerabend merkt op dat dergelijke scepticisme zich beroept op ideologieën die als 'evidentie' worden 
gepresenteerd, en waarvoor vaak geen empirische ondersteuning wordt gegeven. In de Nederlandse editie van 
Against Method bespreekt Feyerabend (als een voorbeeld van wat hij 'contra-inductie' noemt - zie § 1.3.4) 
argumenten voor de mogelijkheid om met regendansen het weer te beïnvloeden. Als eerste stap hiertoe zet hij 
uiteen dat het tegenovergestelde standpunt (dat regendansen opvat als 'ceremonieën zonder natuurkundige 
uitwerking' (.. .) 'noch op rechtstreekse, noch op indirecte empirische evidentie' berust, maar op 'een ideologie 
die een beetje verborgen blijft maar waaraan men wel hetzelfde gezag tracht te ontlenen als aan goed geformuleerde 
wetenschappelijke theorieën'. Vervolgens kijkt Feyerabend naar positieve aanwijzingen voor de effectiviteit van 
regendansen. Deze signaleert hij ondermeer in het parapsychologisch onderzoek naar psychokinese. (Paul 
Feyerabend: In strijd met de methode - aanzet tol een anarchistische kennistheorie Meppel 1977 [Boom] p68). 

7 Het is niet duidelijk hoe zou moeten worden aangetoond of een bepaalde hypothese 'algemeen aanvaard' is. 
Sociologisch gezien kan wellicht van enkele bekende westers-wetenschappelijke ideeën als de erfelijkheidsleer, de 
evolutietheorie of de relativiteitstheorie gesteld worden dat ze 'algemeen-aanvaard' zijn, zolang de beschrijving zo 
oppervlakkig blijft dat er aan allerlei discussiepunten wordt voorbijgegaan 
5 8 Zie §4.1. 
5 9 Zie: H. M. Collins & T. J. Pinch: Frames of Meaning. The Social Construction of Extraordinary Science 
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Als een psi-verschijnsel in een bepaalde interpretatie in strijd zou zijn met een interpretatie van 

een 'natuurwet', dan hoeft dit nog geen reden te zijn om de 'anomalie' dan maar te verwerpen. 

We kunnen het verschijnsel ook als een falsificatie opvatten van de bedoelde wetmatigheid.60 

Natuurlijk kunnen er uit de enorme hoeveelheid informatie in 'de gevestigde wetenschap' 

ideeën gelicht worden, die opgegeven zouden moeten worden omdat bijv. het bestaan van 

telepathie door de parapsychologie is aangetoond. Om tot incompatibiliteit van 'het 

paranormale' en 'gevestigde en bevestigde' kennis te besluiten, moeten dan echter zowel inzich

ten uit de parapsychologie als inzichten uit andere wetenschappen op een bijzondere, en niet 

vanzelfsprekend de enig acceptabele wijze geformuleerd worden. Zo zou men bijv. de volgende 

contradictoire stellingen kunnen poneren: (I) 'alle waarneming verloopt via de zintuigen x, y of 

z.' en (II) 'er zijn gevallen van buitenzintuiglijke waarneming (ESP), waarbij de waarneming 

identiek verloopt als bij (I), maar dan zonder dat er zintuigen bij betrokken zijn'. In 

verschillende publicaties over parapsychologie wordt het onderwerp op een dergelijke manier 

ingeleid; het is echter niet de enige wijze om over de betrokken 'feiten' te spreken.61 

De typering van paranormale verschijnselen als 'in strijd met wat we van de wereld weten' leidt 

m.i. dus tot vragen over wat onder 'wereld', 'kennis' of 'normaal' verstaan zou moeten 

worden. In de jaren vijftig deed de filosoof CD. Broad een poging exact aan te geven tegen 

welke opvatting van het 'normale' het 'para'normale in zou gaan. Hij verwees niet zozeer naar 

specifieke (fysische) theorieën maar trachtte een achterliggende opvatting te karakteriseren met 

wat hij noemde 'Basic Limiting Principles'. Dit zijn veronderstellingen die 'we unhesitatingly 

take for granted as the framework within which all our practical activities and our scientific 

theories are confined'.62 Hij noemt onder andere als 'basic-limiting principles': dat alle 

gewaarwordingen van fysische processen via de zintuigen de hersenen moeten bereiken (dit 

impliceert de onmogelijkheid van telepathie en helderziendheid); dat mentale gebeurtenissen 

zeker niet buiten het eigen lichaam op fysische processen kunnen inwerken (dit impliceert de 

onmogelijkheid van psychokinese en bepaalde geclaimde effecten van magnetiseren); dat 

fysische gebeurtenissen geen bewustzijnsverschijnselen kunnen veroorzaken voordat zij hebben 

London 1982 [Routledge & Kegan Paul] p48. 
60 Dit punt werd rond 1890, jaren vóór Poppers Logik der Forschung, besproken door William James. James 
formuleerde het falsificatiebeginsel in een passage die later veel geciteerd is, maar waarvan de parapsychologische 
context vaak niet wordt vermeld: 'Een universele propositie kan worden weerlegd door een bijzonder geval. Wie 
wil weerleggen dat alle kraaien zwart zijn hoeft niet te bewijzen dat geen enkele kraai zwart is: het is voldoende 
als hij van een kraai kan bewijzen dat hij wit is. Mijn witte kraai is mevrouw Piper.' Mevrouw Piper was een 
spiritistisch medium, dat James uitgebreid had onderzocht en dat volgens hem de verifieerbare uitzondering was op 
de universele wet dat men geen kennis kan verkrijgen buiten de normale zintuiglijke kanalen om. (William 
James: 'What Psychical Research has accomplished', in: The Will to Believe [1897], New York z. j . [Dover] 
p319; Essays in Psychical Research 1986 [Harvard U.P.] pl31). 
61 Het thema 'waarneming' kan in het bestek van dit hoofdstuk niet verder worden uitgediept. Ik wijs er slechts 
op dat stelling (I) met zeer diverse argumenten bekritiseerd is door filosofen als A. N. Whitehead en M. Merleau-
Ponty, en dat er tal van interpretaties van psi-verschijnsel en bestaan, die geen beroep doen op een model van 
zintuiglijke-waarneming-zonder-zintuigen, of waarbij 'waarneming' in stelling (I) een kwalitatief ander proces is 
dan in stelling (II). Bijvoorbeeld waarneming van een 'niet instrumenteel geïnduceerd' karakter, die ontstaat vanuit 
een identificatieproces (zie P. A. Dietz: Wereldzicht der parapsychologie Amsterdam 1939 [Meulenhoff], 
waarneming die op een andere wijze wordt 'gefilterd' (Henri Bergson: ' 'Fantômes de vivants' et 'Recherche 
psychique' ' (1913), in: L'Energie spirituelle 1919) of waarneming die niet gedefinieerd wordt vanuit een 
'objectivistisch model'. (C. A. van Peursen: 'Parapsychologie en wijsgerige bezinning' pl04-105). 
62 C. D. Broad: The relevance of psychical research to philosophy, in: Religion, Philosophy and Psychical 
Research p7. 
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plaatsgevonden (dit impliceert de onmogelijkheid van voorschouw) en dat mentale activiteiten 

niet onafhankelijk kunnen bestaan van een werkend brein in een levend lichaam (dit impliceert 

dat paranormale verschijnselen niet kunnen worden uitgelegd als argumenten voor een 

voortbestaan na de dood). Het is nu volgens Broad de taak van de parapsychologie 'to 

investigate ostensibly paranormal phenomena with a view to discover whether they are not 

genuinely paranormal phenomena'.63 Met andere woorden: de parapsychologie zou met haar 

onderzoek moeten nagaan of verschijnselen die ogenschijnlijk tegen de BLP's ingaan, dit na 

een kritische evaluatie inderdaad blijken te doen. Als dit laatste echter het geval is, zou het on

derzoek naar paranormale verschijnselen niet beperkt kunnen blijven tot het louter constateren 

van empirische verbanden, maar zou er tevens onderzoek gedaan moeten worden naar de status 

en de reikwijdte van de BLP's en andere verwoordingen van wat als 'normaal' geldt. 

Kortom: we kunnen niet spreken van paranormaal-zonder-meer, alsof voor iedereen wel 

duidelijk zou (moeten) zijn wat 'normaal' is. Als er zonder enige toelichting van 'het para

normale' wordt gesproken, houdt dit in dat er toch bepaalde 'normen' meespelen, en is de term 

'paranormaal' een afkorting van een wat langer verhaal. Een zin als 'telepathie is paranormaal' 

zou voluit moeten luiden: 'telepathie is paranormaal als we het idee dat alle gewaarwordingen 

van fysische processen via de zintuigen de hersenen moeten bereiken als norm hanteren en we 

telepathie bovendien interpreteren als een proces waarbij 'buitenzintuiglijke waarneming' 

plaatsvindt.' Maken we 'het fysische en neurofysische proces, dat we in engere, meer geobjec

tiveerde zin "waarneming" noemen'64 tot norm, dan ontstaat een situatie waarin andere aspecten 

van waarneming niet meer 'genormeerd' kunnen worden, niet meer geclassificeerd en 

geïnterpreteerd kunnen worden. 

We zouden het bovenstaande ook in de bekende termen uit Kuhns boek kunnen verwoorden: 

telepathie en dergelijke zijn geen anomalieën zonder meer, maar alleen ten opzichte van bepaalde 

paradigma's. Kuhn zelf schrijft nergens over parapsychologie, maar sommige parapsychologen 

hebben zijn theorie gebruikt om de positie van hun vak te beschrijven, en het is ondertussen in 

de parapsychologie een min of meer algemeen gebruik geworden om de term 'paranormale 

verschijnselen' te vervangen door anomalieën.65 Niet alleen verschillende parapsychologen, 

maar ook enkele antropologen, sociologen en sceptici gebruiken dit woord als aanduiding voor 

het gebied van 'het paranormale'.66 

6 3 C. D. Broad: Essays in Psychical Research p5. 
6 4 Temidden van de zaken die in een dergelijk neurofysisch model niet kunnen worden genormeerd, behoren niet 
alleen 'paranormale' waarnemingen, maar ook de alledaagse. C. A. van Peursen schreef: De waarneming 
voorstellen als pure registratie van feiten is, indien konsekwent door gevoerd, zulk een inperking van echte 
waarneming, dat slechts het apparaat daartoe in staat is en alles wat nog menselijk aan de waarneming is als 
"para" geklassificeerd zou moeten worden.' (C. A. van Peursen: 'Parapsychologie en wijsgerige bezinning' pl04-

6 5 Hans J. Eysenk & Carl Sargent: Explaining the Unexplained London 1982 [Book club associates] pl-2; 
Richard S. Broughton: Parapsychologie Deventer 1995 [Ankh-Hermes] pl5; H. J. Irwin: An Introduction to 
Parapsychology. Jefferson USA 1989 [McFarland and Company] pi ; Dean Radin: The Conscious Universe -
the Scientific Truth of Psychic Phenomena p8, 13-14, 233-234, 258. 
6 6 De antropoloog Wescott spreekt bijv. van ' anomalistic' phenomena omdat deze term neutraal zou zijn, terwijl 
'the term paranormal suggests influences and effects that lie outside the natural order of things' R. Wescott: 
Paranthropology: a natively celebration and a communion commentary, in: J. K. Long (Ed.): Extrasensory 
Ecology: Parapsychology and Anthropology Metuchen, N. J [Scarecrow Press] 1977. 
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Enkele parapsychologen hebben niet alleen de term 'anomalie' gebruikt, maar ook de oorspron

kelijke theorie van Kuhn omarmd.67 De parapsychologie zou gezien kunnen worden als een 

voorbeeld van de door Kuhn beschreven situatie waarin met een bepaald paradigma bepaalde 

anomalieën nog hooguit geconstateerd kunnen worden, maar niet meer van een theorie kunnen 

worden voorzien.68 Verschillende onderzoekers van paranormale verschijnselen zijn van 

mening dat de anomalieën die zij bestuderen tot een verandering moeten leiden van het 'heer

sende' mens en wereldbeeld. Wat Kuhn van dit gebruik van zijn theorie vond is mij niet 

bekend.69 

Vergeleken met de term 'paranormaal' levert het gebruik van het woord 'anomalie' de winst op, 

dat de term in een bepaalde wetenschappelijk opgeleide groep een meer vertrouwde klank heeft. 

Verwarring met associaties uit de 'folk (para)psychology' (zoals bij 'paranormaal') lijkt 

uitgesloten. De term 'anomalie' suggereert bovendien niet dat alles wat daarmee aangeduid 

wordt, een variatie is op één bovennatuurlijk thema. Het gebruik van de term kan samen met het 

spreken over 'het' 'geaccepteerd' of 'heersend' paradigma, nog wel de indruk wekken dat er in 

de sociale- of de natuurwetenschappen van één dominant paradigma sprake zou zijn. In de oor

spronkelijke theorie van Kuhn komt het concept 'het paradigma van de westerse wetenschap' 

echter niet voor: er zijn vele paradigma's en vele soorten anomalieën mogelijk.70 

67 Zie voor voorbeelden van een beroep op de theorie van Kuhn voor de parapsychologie: H. L. Edge R. L. 
Morris e.a.: Foundations of Parapsychology London, New York 1986 [Routledge & Kegan Paul] p303 e.V.; R. 
A. McConnell: The structure of scientific revolutions: an epistome' Journal of the American Society for 
Psychical Research (62) 1968 p321-327; Charles T. Tart: 'States of consciousness and state-specific sciences' 
Science Vol. 176 (June 12, 1972); J. H. Rush: 'Parapsychology's century of progress,' in: A. Angoff & B. 
Shapin (eds): Parapsychology today. A geographic view New York 1973 [Parapsychology Foundation) p213-214; 
J. L. F. Gerding: 'Parapsychologie en het onbewuste als dynamische principes in een veranderend 
paradigmaTi/Yfoc/in/î voor Parapsychologie 1982). In twee academische studieboeken wordt parapsychologie 
gepresenteerd als een wetenschapsgebied dat mogelijkerwijs een factor kan zijn in een wetenschappelijke revolutie 
(B. B. Wolman, (ed.y.Handbook of Parapsychology. New York 1977 [Van Nostrand Reinhold] pXV, H. L. Edge 
R. L. Morris e.a.: Foundations of Parapsychology London, New York 1986 [Routledge & Kegan Paul] p303 
e.V.). Opvallend is overigens dat verschillende auteurs aan de 'anomalie-versus-paradigma' gedachte een eigen draai 
geven, waarbij de confrontatie met- en de latere integratie van anomalieën in een nieuw paradigma vooruitgang 
oplevert. Zie voor een voorbeeld: Richard S. Broughton: Parapsychologie Deventer 1995 [Ankh-Hermes] p358). 
Dit is een uitspraak die Kuhn over twee opeenvolgende paradigma's niet kan doen (vanwege de 
incommensurabiliteit van het oude en het nieuwe paradigma: de criteria om vooruitgang aan af te meten zijn in 
beide paradigma's anders). 
6 8 SSR p77 e.v. 
69 Veelzeggend is echter het volgende. Een persoonlijke vriend van Kuhn, John Mack, hoogleraar psychiatrie te 
Harvard en winnaar van de prestigieuze Pullitzer-prize, vroeg Kuhn in het begin van de jaren negentig om raad, 
omdat hij in zijn psychiatrische praktijk in contact kwam met 'slachtoffers' van buitenaardse ontvoeringen en hij 
onzeker was over de wijze waarop hij daarmee zou moeten omgaan. Over Kuhns reactie schrijft hij: "Wat ik met 
name nuttig vond, was Kuhns opmerking dat de westerse wetenschappelijke theorievorming de starheid van een 
theologie was gaan aannemen, en dat dit in stand werd gehouden door de structuren, categorieën en 
tegenstrijdigheden binnen de taal, zoals echt/onecht, bestaat/bestaat niet, objectief/subjectief, intra-
psychisch/buitenwereld en gebeurde/gebeurde niet. Hij stelde voor dat ik bij het voortzetten van mijn onderzoek al 
deze taaiformules zoveel mogelijk zou vergeten en gewoon ruwe informatie zou vergaren; daarbij zou ik 
voorbijgaan aan de vraag of de kennis die ik opdeed al dan niet in een bepaald wereldbeeld paste. ' (John E. Mack: 
Ontmoetingen - Contacten met buitenaardse wezens Amsterdam 1995 [Forum -De boekerij]. 
70 Terwijl de 'respectabele' theorie van Kuhn in de parapsychologie op verschillende plaatsen opduikt, zijn er 
vrijwel geen sporen te vinden van argumenten waarbij met de naam van de meer omstreden Feyerabend wordt 
geschermd. Het werk van Feyerabend bevat enkele verwijzingen naar parapsychologie, alsmede uitspraken over 
uiteenlopende 'controversiële verschijnselen', waaronder psychokinese (In strijd met de methode Meppel 1977 
[Boom] p67-69 en PP 3 p201), astrologie, gnosis, demonologie en alternatieve geneeswijzen. Feyerabend kende 
de Duitse parapsycholoog Hans Bender persoonlijk (Briefe an einem Freund, herausgegeben von Hans Peter Duerr, 
Frankfurt 1995 [Suhrkamp]p246) en publiceerde een artikel in het Zeitschrift für Parapsychologie und 
Grenzgebiete der Wissenschaft (PP 3 p245). In het midden van de jaren zeventig liet hij zich bij een slechte 
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§ 5.3. Geen eigen mensura 

In §5.2 hierboven had bij de behandeling van de eenheid van een 'heersend' wereldbeeld de 

term incommensurabiliteit kunnen vallen. Als wetenschap bestaat uit een complexe verzameling 

activiteiten en informatie, opgebouwd rond uiteenlopende paradigma's of dominerende 

theorieën met bijbehorende maatstaven voor wat zinvolle kennis is en hoe deze zou moeten 

worden verkregen en getoetst, dan is het onmogelijk een aantal van deze incommensurabele 

benaderingen samen te voegen tot iets als 'het huidige kennisbestand'.71 Men kan dan evenmin 

beweren dat bepaalde verschijnselen met zo'n 'kennisbestand' in strijd zijn, zonder tot versim

pelende voorstellingen te vervallen, zowel van het 'geheel' als van de anomalie in kwestie. 

Uitspraken over paranormale verschijnselen kunnen worden geformuleerd als 'in strijd met' 

bepaalde kennis van de natuur, maar die voorstelling van zaken is niet de enig mogelijke. Als in 

een bepaalde theorie over de 'neurofysiologie van de waarneming' telepathie niet geclassificeerd 

en geïnterpreteerd kan worden betekent dit niet dat die theorie iets als telepathie expliciet zou 

moeten uitsluiten of dat het loutere voorkomen van telepathie de theorie in kwestie weerlegt. 

Mijns inziens kan een dergelijke verhouding tussen een maatgevend systeem en een 'anomalie' 

ten opzichte-van-dit-systeem in plaats van als contradictie ook als incommensurabiliteit gezien 

worden. 

Ik wil hier geen nieuwe terminologie introduceren waarin 'incommensurabel' de term 

'paranormaal' zou vervangen, of suggereren dat 'incommensurabiliteit' en 'paranormaliteit' 

hetzelfde zijn. De omgeving waarin er respectievelijk van 'paranormaal' en van 'incom

mensurabel' gesproken wordt verschilt drastisch, en het lijkt me verwarrend de termen uit hun 

eigen sfeer te halen. Niettemin vermoed ik, dat een aantal problemen in het grensverkeer tussen 

wat men het normale en het paranormale noemt, overeenkomsten vertonen met de problemen 

die we in de vorige hoofdstukken zijn tegengekomen rond incommensurabiliteit. 

Opvallend is dat de termen 'incommensurabel' en 'paranormaal' lexicaal niet ver van elkaar af 

staan. De term 'paranormaal' geeft aan dat verschijnselen 'naast' of 'buiten' {para) een bepaalde 

'norm' vallen. Incommensurabel zijn (volgens de op Van Dale gebaseerde werkdefinitie) twee 

zaken die niet samen meetbaar zijn met een bepaalde 'gemene maatstaf'. Een lexicaal verschil is 

dat men met de term paranormaal vanuit één norm (bijv. vanuit een vorm van materialisme) 

gezondheid met succes door een 'healer' behandelen. (J. Preston: Paul Feyerabend Stanford Encyclopedia of 
Philosophy. http://cdl. library, usyd. edu. au/stanford/entries/feyerabend) pl7. Zie verder ook: Paul Feyerabend: 
'Irrationlität oder: Wer hat Angst vom schwartzen Mann', in: Hans Peter Duerr (Hrsg): Der Wissensschaft und das 
/rraïi'ona/eFrankfurta.M. 1981 [Syndikat]. 
Feyerabend stelt in een artikel uit 1977, 'Rationalism, relativism and scientific method', dat de intuïtie van 
individuen in onze samenleving niet meer wordt geschoold in het oproepen van grillig gedrag dat 'in fase' is met 
onvoorziene gebeurtenissen. Hij oppert dat dit zou verklaren 'why the ability to influence matter in a direct way 
has now declined and why parapsychological and paraphysical effects are so difficult to find' (PP 3 p201). In een 
posthuum gepubliceerd artikel in de Oxford Companion to Philosophy schrijft hij dat (o. a) occultisme, magie, 
alchemie en de psychologie van Jung door sommige filosofen tot de ' underworld of philosophy' worden gerekend, 
net als 'unclear ideas proposed by scientists (Bohr's idea of complementarity or Kuhn' s idea of 
incommensurability)'. Hij merkt hierbij op dat er in de huidige filosofie te weinig overeenstemming bestaat om 
zo'n 'onderwereld' te definiëren: 'there will be different underworlds for different schools'. (Ted Honderich (ed.): 
The Oxford Companion to Philosophy Oxford 1995 [Oxford U.P.] p678). 
71 Zie ook: John Dupré: The Disorder of Things Cambridge 1993 [Harvard U.P.]; John Dupré: The disunity of 
science Mind 1983, vol. 922 p321-346. 

http://cdl
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constateert dat daar zaken buiten vallen, terwijl de term incommensurabel vanuit een standpunt 

buiten de twee 'maatgevende kaders' kan worden gebruikt. 

Opvallend is dat beide termen associaties oproepen met 'irrationeel'.72 Incommensurabel en 

irrationeel kunnen beide worden gebruikt als vertaling van het Griekse 'alogos'.73 Met name 

door H. van Praag is in diverse publicaties een relatie gelegd tussen de concepten 'irrationeel' 

en 'paranormaal'. Paranormale verschijnselen ziet hij als verschijnselen die binnen bepaalde 

'denkmodellen' of 'cultuurcodes' niet 'rationeel gemaakt' kunnen worden, maar binnen andere 

wel.74 

Van Praag gaat er van uit dat elke benadering van de realiteit (en de bij die benadering 

behorende taal) beperkt en beperkend is. 'Zo kan men het menselijk gedrag evenzeer fysiolo

gisch als psychologisch beschouwen, maar ontgint dan in beide gevallen een ander gebied der 

realiteit. Beide beschrijvingswij zen zijn ten opzichte van elkaar "onredelijk" of "ir-rationeel", 

d.w.z.. men kan ze niet onder één noemer brengen al is het psychische op zich zelf niet minder 

"redelijk" dan het fysische. Het ene gaat uit van "het wonder" van kracht en stof, andere van 

"het wonder" van ziel en gedrag.75' (...) 'Indien men inziet, dat er geen absolute maat bestaat, 

maar dat iedere meting de objectieve toepassing van een subjectieve keuze is [d.w.z.. de keuze 

voor een meeteenheid, meetsysteem of wijze van beschrijven, HvD], krijgt men tevens een 

nieuw inzicht in de verhouding tussen rationele en irrationele aspecten der verschijnselen. De 

irrationaliteit ontstaat doordat de werkelijkheid nooit volledig te rationaliseren is. Datgene echter 

wat in het ene systeem als irrationeel geldt - d.w.z.. als onmeetbaar - kan met een andere maat

keuze zeer wel gemeten worden.'76 

Als voorbeeld geeft Van Praag vervolgens de verhouding tussen de zijde en de diagonaal van 

een vierkant. 'Men doet er goed aan te bedenken, dat zijde en diagonaal op zichzelf niet 

irrationeel zijn. Ze zijn het ten opzichte van elkaar. Op dezelfde wijze blijkt telkens, dat het 

onmogelijk is om alle verschijnselen onder één noemer te brengen. De psychische werkelijkheid 

is niet minder reëel en rationeel dan de fysische realiteit. Wie echter begint met de ordening der 

fysische verschijnselen, moet de psychische als irrationeel beschouwen. (...) Principieel is het 

dus evenzeer denkbaar, dat een symboliek uitgaat van psychische of geestelijke feiten en de 

fysische als secondair beschouwt. Dit is b.v. het geval met de terminologie van esoterische 

leringen in Azië, die het geestelijk leven zeer subtiel analyseren, maar naar westers gevoel zeer 

vaag zijn in de beschrijving der kwantitatieve verschijnselen.'77 

Wat betreft de parapsychologische verschijnselen betekent dit volgens Van Praag dat ze in 

2 Bijvoorbeeld: Van de opstellen opgenomen in de tweede bundel van de serie Der Wissenschaftler und das 
Irrationale gaat een flink deel over parapsychologie. (Hans Peter Duerr (Hrsg): Der Wissenschaftler und das 
Irrationale Frankfurt a. M. 1981 [Syndikat]). 
73 Zie §2.1. 

4 H. van Praag: 'Enige gedachten over antropologische parapsychologie' Tijdschrift voor Parapsychologie 1986-
4; Deze gedachten zijn overigens in niet in alle opzichten te rijmen met de elders door Van Praag aangehangen 
theorie dat normale waarneming een ' grensgeval' is van de paranormale. (H. van Praag: Inleiding tot de 
parapsychologie Baarn 1973 [Meulenhoff] p23 e.V.). Als x een grensgeval is van y levert x geen mensura voor y, 
maar y wel voor x. 
75 H. van Praag: De acht poorten der zaligheid - wegen en vormen der mystiek Naarden 1972 [Strengholt] p33. 
16 Op. cit. p37. 
17 Op. cit. p37-38. 
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sommige wereldbeelden 'rationeel' zijn en in andere niet.78 Op de vraag of paranormale 

verschijnselen 'anomalieën' zijn antwoordt hij dan ook: 'Neen. De quantummechanica, de 

cultuurwetenschappen en de godsdienstwetenschappen leveren voldoende modellen op om de 

paranormale verschijnselen te situeren.'79 Van Praags opmerkingen over 'irrationaliteit' wekken 

de indruk dat hij deze modellen incommensurabel acht met de 'fysicalistische' wetenschap 

waarbinnen het paranormale als 'onverklaarbaar' geldt. Ik zou daarom, om verwarring met 

'rationaliteit' in andere betekenissen en gebruiksomgevingen te voorkomen, zelf liever voor de 

term incommensurabiliteit hebben gekozen.80 

Sommige parapsychologen noemen de onderzochte verschijnselen zoals we zagen 'anomalieën' 

in de hoop dat ze kunnen bijdragen aan de opkomst van een 'nieuw paradigma'. In de 

oorspronkelijke theorie van Kuhn zijn er geen criteria die aangeven wanneer precies een 

paradigma zo is overweldigd door anomalieën, dat het losgelaten wordt.81 Kuhn stelt echter wel 

expliciet dat een paradigma pas losgelaten wordt, wanneer er een alternatief voorhanden is, dat 

de problemen kan oplossen die het oude paradigma in een crisis hebben gebracht.82 

De parapsychologie lijkt tot nu toe niet op weg om zo'n alternatief te leveren. Men is in de 

afgelopen jaren voornamelijk actief geweest in het constateren van de anomalieën in kwestie; er 

is in de parapsychologie meer consensus over de te volgen onderzoeksmethoden dan over de 

interpretatie van de verschijnselen. Het onderzoek verloopt 'volgens de regels', d.w.z. para

psychologen hanteren kritische, empirische onderzoekstechnieken, ontleend aan de 'gewone 

wetenschap' en men probeert zo weinig mogelijk 'speculatieve elementen' op te nemen in de 

beschrijvingen van de verschijnselen. Zo kan men met bepaalde technieken verschijnselen sig

naleren, die vervolgens echter niet geïnterpreteerd kunnen worden: de enige consensus die er 

over de interpretatie van de verschijnselen lijkt te bestaan, is de visie dat ze 'niet passen in het 

heersend wereldbeeld'. Met andere woorden: blijkbaar blijft een model waarin paranormale ver

schijnselen niet passen de mensura leveren. We zouden kunnen zeggen dat de parapsycholo

gen, die de in de vakliteratuur gegeven definities (aangehaald in §5.2) van parapychologie 

volgen (onderzoek naar 'onverklaarbare verschijnselen') het fysicalisme tot norm verheffen.83 

7 8 H. van Praag: 'Enige gedachten over antropologische parapsychologie' Tijdschrift voor Parapsychologie 1986-

7 9 H. Breederveld e.a: ' Parapsychologen over parapsychologie' Tijdschrift voor Parapsychologie 1986-4 p48. 
De term 'irrationeel' kan in het huidige spraakgebruik op meerdere wijzen gebruikt worden. Stephanie de 

Voogd maakt onderscheid tussen 'irrationeel' en 'met-rationeel' : ' "Irrationeel" noem ik alles wat niet rationeel is 
maar het wel pretendeert te zijn of wel zou moeten zijn; "niet-rationeel" noem ik alles wat eenvoudig anders-dan
rationeel is. Godsdiensten zijn niet-rationeel; het rationalisme is irrationeel.' {Een transparante wereld Amsterdam 
1979 [Meulenhoff] p58). Hier zou m.i. nog een ander onderscheid aan toegevoegd kunnen worden, nl. dat tussen 
niet-rationeel (in de zin van ' anders dan rationeel' en anders-rationeel: rationeel volgens een andere ' ratio' dan de 
gebruikelijke, een betekenis die dicht bij ' incommensurabel' komt. Zie §2.1 
81 SSR p79-80; Paul Hoyningen-Huene: Op. cit. p220. 
8 2 SSR p34, p77, p79. 
83 Vergelijk de uitspraak van Gregory Bateson: ' A miracle is a materialist's idea of how to escape from his 
materialism'. (Gregory Bateson: Mind and Nature New York 1979 [E. P. Dutton] p210). Het is misschien wel 
gebruikelijk om over het ' heersend' wereldbeeld te spreken, maar m.i. geeft deze zegswijze voornamelijk aan dat 
men zich in de 'tactiek' geheel laat leiden door de eisen van een tegenpartij. Zoals we zagen heeft dit beeld meer 
weg van een 'beeld van een beeld' dan met een concrete theorie: maar het 'heerst' zeker wel over de 
parapsychologie. Het is alsof er in het hoofd van de parapsycholoog een stem galmend een regel van Lyotard 
herhaalt: 'Wees bruikbaar d.w.z. commensurabel of verdwijn' (Jean-François Lyotard: La condition postmoderne -
Rapport sur le savoir Paris 1979 (Les editions de minuit] p8). 
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Dit leidt tot een situatie waarin de parapsychologie in feite nergens een begin kan zoeken voor 

een (volgens deze maatstaven) 'fatsoenlijke' theorie om de verschijnselen, om Van Praags 

woorden te gebruiken, 'rationeel te maken'. Weliswaar kan de parapsycholoog voor 

verklaringen van wat hij onderzoekt aanhaken bij de meest uiteenlopende bronnen, van Hermes 

Trismegistus tot Niels Bohr, maar vrijwel alles wat daaraan ontleend wordt lijkt er ten opzichte 

van de (over de parapsychologie) 'heersende' ideeën even paranormaal of incommensurabel uit 

te zien als de verschijnselen die erdoor verklaard moeten worden. 

In de denkwijze die leidt tot het spreken over iets 'para-normaals' wordt dus vastgehouden aan 

één norm, die telkens overschreden wordt. Als we er bijv. van uitgaan dat het mentale geheel 

veroorzaakt wordt door fysische eigenschappen van de hersenen dan zouden parapsycho

logische verschijnselen ons er weliswaar op kunnen wijzen dat er wellicht 'meer' is, maar aan 

dit 'meer' kan vervolgens op basis van dit fysicalisme geen inhoud gegeven worden. 

In een evaluatie van het parapsychologisch onderzoek uit 1950 noemen twee Nederlandse fysici 

de hypothetische psyche, die causaal betrokken zou zijn bij telepathie en helderziendheid en die 

wellicht de dood van het lichaam zou kunnen overleven 'het residu': 'dit is de menselijke 

persoonlijkheid minus het soma en minus alle geestelijke eigenschappen die aan het soma 

gebonden zijn'.84 Wellicht onbedoeld geeft de term 'residu' de positie van het gehele terrein van 

'het paranormale' weer, zolang men de 'normen' blijft ontlenen aan de theorieën die door deze 

verschijnselen overschreden lijken te worden. 

Als men ook serieus andere visies zou overwegen, dan is het mogelijk dat men op ideeën stuit 

waarin de 'para'normale verschijnselen wel 'normaal' zijn. Er zijn overal op aarde tradities die 

gewagen van de onherleidbaarheid van een geest, die niet gebonden is aan enkele personen of 

aan het fysieke lichaam, tradities waarvoor 'geest' geen 'residu' is van een niet oplosbare 

rekensom, maar de 'maat' waarmee gerekend wordt. Wanneer men enige 'proliferatie'85 van 

ideeën toestaat, en het de parapsychologie gegund wordt aan haar begrippen een eigen inhoud te 

geven, zonder zich te hoeven houden aan voorstellingen die 'de starheid van een theologie zijn 

gaan aannemen'86, dan zouden telepathie en dergelijke daarmee vergeleken eerder incommen

surabel zijn dan paranormaal. Dit lijkt mij voor de parapsychologie verkieslijker dan de situatie 

waarin de ervaringen een onverteerbare restcategorie blijven.87 Het paranormale zal in 

vergelijking met het normale altijd schitteren door afwezigheid van eigenschappen, indien die 

eigenschappen slechts met één maat gemeten kunnen worden.88 

84 F. A. Heyn & J. J. Mulckhuyse: Vorderingen en problemen van de parapsychologie Delft 1950 [Waltman] 
p81; Merk op dat Heyn en Mulckhuyse met nadruk zeggen dat die geestelijke eigenschappen die aan het soma 
gebonden zijn niet tot het residu behoren. Die zijn blijkbaar 'normaal' verklaarbaar. Slechts datgene wat de 
mogelijkheden van het materiële object te buiten gaat vereist een ander beginsel; omdat elk kader hiervoor 
ontbreekt is het een ' residu', dat gedefinieerd wordt in termen van wat zij niet is (geen object). Dit sluit aan bij de 
bij sommige parapsychologen levende overtuiging dat alleen de paranormale verschijnselen anomalieën zijn die 
vanuit een wetenschappelijk wereldbeeld niet kunnen worden geïnterpreteerd; een overtuiging die wordt 
bekritiseerd in D. R. Griffin: Op. cit. p96 e.v. 
8 5 Zie §1.3.2. . 
86 Thomas Kuhn, geciteerd, in: John E. Mack: Ontmoetingen - Contacten met buitenaardse wezens. 
87 De oorspronkelijke theorie van Kuhn zou voorspellen dat er in de parapsychologie pas voortgang geboekt zal 
worden wanneer aan de ' pre-paradigmatische' status een einde is gekomen. (SSR p 160) 
88 Het onderzoek leert ons vooral wat het niet is: het is geen zintuiglijke waarneming, geen toeval, geen fantasie, 
geen rationele calculatie, geen bedrog. 
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§ 5.4. Incommensurabiliteit binnen de parapsychologie 

Ondanks klachten over de 'onverklaarbaarheid' van paranormale verschijnselen zijn er in de 

westerse cultuur vele theorieën over geformuleerd. Uit de quantumfysica89 of de hermetische 

traditie90, maar ook uit het volksgeloof91 zou men ideeën kunnen putten. Zoals zo vaak, 

wanneer er op een gebied verschillende theorieën zijn, zijn voorstanders van deze benaderingen 

het er niet over eens wat er precies verklaard zou moeten worden. Zo zal de 'geest van een 

overledene' voor een psycholoog het explanandum zijn en voor een spiritist het explanans. M.i. 

verheldert het begrip incommensurabiliteit een aantal van de problemen die zich op dit terrein 

voordoen. Dit zal ik hieronder illustreren aan de hand van twee voorbeelden die beiden te 

maken hebben met de mogelijkheid van een leven na de dood: spiritisme en 

reïncarnati eheri nneri ngen. 

§ 5.4.1 Mediamieke verschijnselen 

Voor de goede orde: het is niet mijn bedoeling de visie van Spiritisten nader te onderzoeken, en 

het hiernavolgende is evenmin geschreven uit affiniteit met het spiritistische gedachtengoed. Ik 

wil slechts illustreren, dat zich bij het onderzoek van paranormale verschijnselen 

interpretatieproblemen voordoen, die kunnen worden verhelderd door te wijzen op de 

incommensurabiliteit van in het geding zijnde theorieën. 

Spiritisme is een onderzoeksterrein dat heden ten dage in de parapsychologie nog maar een 

marginale plaats inneemt, maar dat vooral in de begindagen van het parapsychologisch 

onderzoek centraal heeft gestaan. Hier speelt waarschijnlijk de sociale context een grote rol. Zo 

rond 1880 was de (on)mogelijkheid van een voortbestaan een 'hot item' in filosofische en theo

logische kringen, enerzijds vanwege het opkomende materialisme, anderzijds door de massale 

populairiteit van het spiritisme.92 'Spiritisme' heeft heden ten dage voor veel geïnteresseerden in 

esoterie of spiritualiteit een 'sektarische' bijklank. Zo'n honderd jaar geleden, in de dagen dat 

filosofen als William James het spiritisme onderzochten, was dit nog niet zo sterk het geval. 

Verschillende filosofen die zich met parapsychologie bezig hielden, hebben ook getuigd van 

hun belangstelling voor het vraagstuk van een voortbestaan na de dood (James, Broad, Price, 

Bergson, Schiller).93 Hun werk op dit terrein is door het spiritisme beïnvloed. 

Onder spiritisme (Eng. 'spiritualism') wordt het geloof verstaan dat de menselijke persoon

lijkheid na de lichamelijke dood blijft voortbestaan en dat men bovendien met overledenen in 

contact kan komen. Centraal bij Spiritisten stonden personen (mediums) door wie zich geesten 

zouden openbaren. De geesten gaven (via de mediums) uitgebreide inlichtingen over het leven 

D. J. Bierman, H. van Dongen, J. L. F. Gerding (red.): Fysica en parapsychologie Utrecht 1992 [SPR); Dean 
Radin: The Conscious Universe - the Scientific Truth of Psychic Phenomena San Francisco 1997 [Harper Edge]. 
90 Bijvoorbeeld uit het werk van Marsilio Ficino (1433-1499): The Book of Live ed. C. Boer), Dallas 1981 
[Spring]. 
91 Zie: J. Wichmann: Renaissance van de esoterie Utrecht 1991 [Aura] p55 e.v. 
92 Een voorbeeld van die massale belangstelling: het internationale congres over spiritisme te Parijs in 1899 werd 
bezocht door veertigduizend deelnemers, waaronder James, Lombroso, Janet en Van Eeden (D. Draaisma: De geest 
in getal. Beginjaren van depsychologielAsse 1988 [Swets & Zeitlinger] pl98). 
93 Zie hun in §5.1. genoemde werken. 
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in het hiernamaals, maar ook over het leven dat ze vroeger op aarde geleid hadden. 

Onderzoekers van séances ontdekten dat sommige mediums daarbij informatie gaven die (naar 

later) bleek correct was. Ik kan mij voorstellen dat dergelijke claims bij de lezer op ongeloof 

stuiten. Vragen die te maken hebben met de kwaliteit van het onderzoek op dit gebied zijn hier 

echter niet aan de orde. Om een beeld te geven van de incommensurabiliteit van verschillende 

benaderingen op dit gebied, vraag ik de lezer zich te verplaatsen in de toenmalige opvattingen 

omtrent die kwaliteit. Een goede indruk daarvan geeft James' opstel over 'Psychical Research' 

in zijn bundel The Will to Believe.94 

Bij het parapsychologisch onderzoek van mediums kon men twee aspecten onderscheiden.95 

Allereerst de vraag naar de psychologische processen van het gedrag van het medium (de relatie 

tussen de mediamieke trance en de pathologische gevallen van dissociatie, de relatie tussen de 

'controle' [de geleidegeest] van het medium en haar of zijn eigen persoonlijkheid, etc). Ten 

tweede was er de kennisvraag: hoe komt het medium aan de informatie die zij verstrekt. Voor 

de parapsychologen was die laatste vraag uiteraard pas interessant als de informatie die werd 

verstrekt klopte en niet triviaal of toevallig juist was. Dit hield in de praktijk een belangrijke 

restrictie in. In beginsel oncontroleerbare uitspraken over het hiernamaals en 'hogere gebieden' 

werden door de parapsychologen genegeerd.96 Het onderzoek naar de 'kennisvraag' spitste zich 

toe op de kwestie of de 'communicatoren' (de geesten die doorkwamen) dingen konden 

vertellen die het medium zelf onmogelijk kon weten (maar wel juist waren), of andere 

kenmerken vertoonden (typische zegswijzen, persoonlijkheidskenmerken) die konden opgevat 

als 'identiteitsbewijzen' van de communicatoren. Het mediun mevrouw Piper bijvoorbeeld, die 

onderzocht werd door William James, heeft vele malen juiste gegevens verteld over bekenden 

van de deelnemers aan de seance, die zij daarvoor nooit ontmoet had.97 

De psychical researchers onderzochten de prestaties van mediums door middel van een soort 

'afpelmethode'. Allereerst werd gekeken of er ruimte was voor normale verklaringen. Een 

onderzoeksorganisatie als de S. P. R. (Society for Psychical Research), die in die dagen nog 

geen gebrek aan middelen had, kon het zich permitteren om mediums te laten schaduwen door 

detectives. De aandacht voor de mogelijkheid van fraude (handlangers, valse getuigenissen) 

94 William James: 'What Psychical Research has accomplished', in: The Will to Believe [1897], New York z. j . 
[Dover]. 
9 5 Zie voor een overzicht van de geschiedenis van het onderzoek naar spiritisme: Alan Gauld: The Founders of 
Psychical Research. London 1968 [Routledge & Kegan Paul]; D. Scott Rogo: Leven met de doden - contacten 
met overledenen: een overzicht van de vaak onloochenbare feilen en ervaringen Naarden 1986 [Strengholt]; 
Stephen E. Braude: First Person Plural:: Multiple Personality and the Philosophy of Mind London/New York 
1991 [Routledge] p218 e.v. 
96 Zie bijv. de in de jaren dertig in het Tijdschrift voor Parapsychologie gevoerde discussie over de waarde van de 
helderziende waarnemingen van Helena Blavatsky of Rudolf Steiner. (P. A. Dietz: 'Weten of pseudo-weten 
'Tijdschrift voor Parapsychologie 1936 p35). In de hedendaagse esoterie hebben de meeste 'mediums' vergeleken 
met die uit de negentiende eeuw waarschijnlijk meer belangstelling voor het 'hogere' dan voor alledaagse 
controleerbare zaken. Tegenwoordig spreekt men van 'channeling'. Mensen stellen zich open voor hogere 
dimensies, waarvoor ze een kanaal (channnel) zijn. Hogere entiteiten, ver geëvolueerde bewustzijnen maken 
gebruik van deze kanalen om ons hun inzichten deelachtig te maken. (Zie: Jon Klimo: Channeling. Een 
onderzoek naar hel ontvangen van mededelingen uit paranormale bronnen. Den Haag 1989 [Mirananda]. 
97 William James: Essays in Psychical Research Cambridge 1986 [Harvard U.P.] p253 e.v. Het is hier niet de 
plaats om een oordeel uit te spreken over de waarde van observaties als die van James en andere onderzoekers. We 
staan stil bij de achterliggende denkwijze. Zie omtrent Mrs. Piper ook: W. H. C. Tenhaeff: Het spiritisme Den 
Haag 1936 [Leopold] pl66 e.v. 
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bezorgde de psychical researchers in kringen van mediums een slechte naam. Als bedrog 

redelijkerwijs kon worden uitgesloten, werd de mogelijkheid onderzocht dat normale 

psychologische processen een rol speelden. Indien een medium juiste informatie gaf, kon als 

verklaring gedacht worden aan subliminale percepties (bijv. van de reacties van aanwezigen op 

de verstrekte gegevens). Binet opperde dat mediums in de trance-toestand wellicht over een 

verfijnder waarnemingsvermogen kunnen beschikken.98 Flournoy onderzocht of de gegeven 

informatie te maken kon hebben met dingen of zaken die het medium ooit gezien of gehoord 

had, maar waaraan hij of zij geen herinnering had bewaard (cryptomnesie).99 Als dergelijke 

verklaringen niet meer opgingen, betekende dit nog lang niet dat er meteen maar aan 'geesten' 

werd gedacht. 

De volgende schil die werd afgepeld, betrof de telepathie. In het verleden is telepathie vaak als 

het meest 'acceptabele' parapsychologische fenomeen beschreven, omdat men meende dat er 

een 'natuurlijke' oorzaak voorstelbaar was. Sommige oudere onderzoekers stelden zich de 

telepathie namelijk voor als een soort 'hersengolven', die door de ene persoon op de andere 

worden overgebracht. Verschijnselen die een meer 'bovennatuurlijke' indruk wekten, zoals her

inneringen aan vorige levens, geestverschijningen en andere contacten met 'gene zijde' zouden 

daarom bijvoorkeur 'herleid' moeten worden tot telepathie.100 

Het idee dat 'spiritistische' verschijnselen verklaard konden worden als manifestaties van 

vermogens van levende mensen (zoals telepathie) en niet van geesten van overledenen noemt 

men in de parapsychologie (naar aanleiding van een polemiek tussen de filosoof Eduard von 

Hartmann en de Russische onderzoeker A. N.. Akasov) animisme.101 Een dergelijk gebruik 

van dit woord door parapsychologen is zeer verwarrend, omdat 'animisme' in de antropologie 

9 8 D. Draaisma: De geest in getal. Beginjaren van de psychologie Lisse 1988 [Swets & Zeitlinger] pl97. 
9 9 Théodore Flournoy: Van India naar de planeet Mars Amsterdam 1996 [Candide] p236. 
100 Een voorbeeld van het geloof in de'natuurlijke' oorzaken van telepathie levert een in 1911 verschenen 
brochure Over de mogelijkheid van telepathie (Baarn 1991 [Hollandia Drukkerij] p28 e. v.) van de hersen
onderzoeker en zenuwarts Is. Zeehandelaar. Hij schrijft dat in het licht van 'de nieuwste wetenschap' het bestaan 
van telepathie niet onmogelijk kan worden geacht: 'Dat kon nog voor 15 jaren gedacht worden, toen we 
Roentgens ontdekking, de X-stralen, de ontdekking der Curie's van het radium met zijn drie verschillende soorten 
van stralingen en de praktische toepassing der draadlooze telegrafie nog niet kenden. Thans, nu we marconigraferen 
van het ene werelddeel naar het andere, thans staan we tegenover hersentelegrammen (zoals (.. .) telepathische 
hallucinaties genoemd zouden kunnen worden, niet meer zo vreemd. De vergelijking met de draadlooze telegrafie 
dringt zich op, al is het natuurlijk geen verklaring. Wat trof ons kort geleden het eerste uitvoerige bericht van een 
stoomschip (de ' Republic' ) dat midden op den oceaan zich bevond, in zinkensnood verkeerde, naar alle kanten heen 
berichten de ruimte in zond en, dank zij de draadlooze telegrafie, gered werd. Welnu er zijn vele voorbeelden (. ..) 
waarin een mensch in den nood, in stervensgevaar, zijn naasten bericht gezonden schijnt te hebben van het gevaar 
waarin hij zich bevond. Wat weten we dan toch van de eigenaardige energie, die er ontstaat wanneer de biologische 
en chemische processen in onze hersenen, correlaat aan het psychisch proces, optreden. Wat weten we dan 
'überhaupt' van de gewone psychische energie die 'bergen kan verzetten'? Is het zo onwaarschijnlijk, dat die 
groote batterij met zijn drieduizendmiljoen elementen, buitengewone energie kan ontwikkelen (.. .) welke evenals 
de Herzsche golven de ruimte overwinnen en door den aether of op ander wijze op afstand werkt? Dat deze 
psychische energie, waarvan wij de aard niet kennen een gelijk gestemd hersenstelsel in trilling kan brengen, dat 
m. a. w hersentelegrammen onder omstandigheden, door bepaalde, geestesverwante, geschikte personen kan 
worden gepercipieerd, is volstrekt niet in strijd met onze hedendaagse wetenschappelijke opvattingen.' De 
hypothese die Zeehandelaar hier naar voren brengt zouden we Mental Radio kunnen noemen, naar het boek van 
Upton Sinclair dat in 1930 verscheen, en waarvoor Albert Einstein het voorwoord schreef. (New York 1962 
[Collier]). Telepathie is volgens deze ideeën a. h. w een kwestie van 'op de juiste golflengte zitten'. Deze visie 
was overigens slechts gebaseerd op een vaag vermoeden. Onderzoek naar 'hersenstraling' dat een dergelijke theorie 
ondersteunt was (en is) nog niet uitgevoerd, en bovendien pasten de eigenschappen van telepathie 
(onafhankelijkheid van afstand, selectiviteit) nauwelijks bij het concept van een straling of radiogolf. 
1 0 1W. H. C. Tenhaeff: Het spiritisme Den Haag 1939 [Leopold] p26-27. 
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juist gekenmerkt wordt door een voorouderverering, die veel overeenkomsten met het 
spiritisme vertoont.102 

Als een medium informatie gaf die juist was, kon deze volgens de 'animistische' verklaring 

telepathisch zijn ontleend aan het bewustzijn van degene waar deze informatie op betrekking 

had. Ook indien de persoon waarover informatie werd gegeven niet meer in leven was, hoefde 

dit niet te betekenen dat diens geest daarbij in het spel was. De informatie moest immers 

gecontroleerd kunnen worden bij derden, en deze zouden eveneens als telepathische 'bron' 

kunnen fungeren. Alleen als mediums informatie gaven die absoluut aan niemand bekend was 

en die toch juist en specifiek bleek te zijn, leek er nog een theoretische mogelijkheid open te 

blijven dat men dit niet met telepathie kon verklaren. Dan kon echter altijd nog aan 

helderziendheid worden gedacht, een aan telepathie verwant verschijnsel.103 Langzamerhand 

werd aanvaard dat men met 'paranormale vermogens' van levende mensen in beginsel altijd de 

resultaten van ogenschijnlijke communicatie met overgeganen kan verklaren. Want zodra men 

de mededelingen van gene zijde zou controleren, had men informatie die in beginsel ook op 

helderziende of telepathische wijze toegankelijk kon zijn. Zo redenerend bleek het mogelijk om 

op theoretische gronden a priori aan de 'geestenhypothese' te ontkomen.104 Deze benadering 

verklaart overigens niet waarom de informatie in de persoonlijke beleving van het medium als 

'ik-vreemd' wordt ervaren, d.w.z.. dat deze beleefd wordt als behorend bij een andere 

persoon. Om dit te benaderen moet aangenomen worden dat een medium processen van 

'dissociatie' vertoont, waarbij de paranormale vermogens samenhangen met een complex of een 

'afgesplitst deel der persoonlijkheid'.105 

De relatie tussen incommensurabiliteit en het vraagstuk van de 'keuze' tussen zoiets als de 

spiritistische en de 'telepathische' hypothese is de volgende. Er zou sprake zijn van commen-

surabiliteit wanneer er een kritisch punt zou zijn, waarop telepathie onmogelijk wordt en we 

naar de 'geestenhypothese' zouden moeten grijpen. In de literatuur die aan het begin van de 

twintigste eeuw verschijnt, wordt over zo'n kritisch punt gediscussieerd. Laten we eens stellen 

dat een medium informatie ontvangt van 'gene zijde': in trancetoestand spreekt hij of zij in de 

eerste persoon, met een op dat van de overledene lijkend stemgeluid, over zijn of haar leven in 

de tijd dat hij of zij 'nog in de stof was'. Als één van de aanwezigen de informatie 'herkent' kan 

deze persoon daar ook direct als bron van gefungeerd hebben (hetzij door bijv. onbewuste 

signalen af te geven of middels -onbewuste- telepathie). Als het om informatie gaat die niemand 

102 J. J. Poortman vermeldt dat de term is ingevoerd door E. B. Taylor in 1867, die hem gebruikte voor het 
geloof in zielen die het lichaam bij de dood (en soms ook al eerder) konden verlaten. Ochêma. Geschiedenis en zin 
van hel hylisch pluralisme Assen 1954 [Van Gorcum] p94. 
103 Men spreekt van helderziendheid (zie pl28) wanneer iemand een beleving heeft van een gebeurtenis, voorwerp 
of een andere stand van zaken, zonder dat normaal zintuiglijk contact daarbij een rol speelt. Het verschil tussen 
telepathie en helderziendheid ligt daarmee in het onderwerp van de beleving. Telepathie heeft betrekking op een 
werkelijkheid die op zich nooit zintuiglijk waarneembaar is, omdat zij zich afspeelt in het innerlijk van een 
bepaalde persoon. Helderziendheid heeft betrekking op een werkelijkheid, die op zich wel zintuiglijk waarneembaar 
kan zijn, maar die dat op het moment van de beleving voor de persoon door omstandigheden van tijd en plaats niet 
is. 
1 M Tot de voorstanders van een dergelijke interpretatie behoort C. D. Broad (Religion, Philosophy and Psychical 
Research), New York 1969 [Humanities Press] p86). 
105 P. A. Dietz: Parapsychologie - occultisme - spiritisme, in: P. A. Dietz & W. H. C. Tenhaeff (red): 
Parapsychologische studiën Amsterdam 1936 fßecht] p42 e.v. 
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van de aanwezigen bekend voorkomt, en die achteraf toch blijkt te kloppen, dwingt dit nog niet 

tot een 'spiritistische' interpretatie: het kan immers om telepathie gaan waarbij een niet 

aanwezige persoon de bron van de informatie is. Stel vervolgens dat de informatie aan geen 

enkele levende persoon bekend kan worden geacht, en toch geverifieerd kan worden, bijv. in 

oude archieven. Ook in dat geval is de spiritistische interpretatie niet noodzakelijk. De 

betreffende archieven kunnen opgevat worden als de bron van waaruit het medium de 

informatie middels helderziendheid heeft verkregen. Mocht echter de informatie nergens zijn 

opgeslagen en ook aan niemand bekend zijn, dan is controle onmogelijk, kan de informatie dus 

niet meer van fantasie onderscheiden worden, en is er geen paranormale kennis die verder nog 

'verklaard' behoeft te worden. Geen enkel bewijs voor het voortbestaan van overledenen, dat 

door middel van mediums verkregen is, kan dus sterk genoeg zijn om niet uit te komen met het 

ad hoc naar voren brengen van reeds op voorhand aan levende mensen toegeschreven 

vermogens. 

Het is van belang erop te wijzen dat we dergelijke apriori verklaringen ook vanuit het spiritisme 

kunnen opstellen. Door een radicale spiritist zouden alle aanwijzingen voor telepathie verklaard 

kunnen worden als manifestatie van een onlichamelijk bewustzijn.106 Telepathie is dan het 

basis-communicatievermogen tussen mensen, tussen geesten en tussen geesten en mensen. 

'Normale' communicatie (met zintuiglijk waarneembare signalen) kan worden opgevat als een 

bijzonder geval van telepathie (met stoffelijke hulpmiddelen).107 Overigens blijft het binnen zo'n 

spiritistische visie mogelijk dat sommige verschijnselen hun oorsprong 'slechts' in de psyche 

van het medium hebben (als fantasie, of als door een telepathische indruk) en dat zij dus geen 

contact met 'gene zijde' behelzen. Telepathie kan echter nooit een argument zijn tegen de 

'geestelijke werkelijkheid': zij is daar juist een aspect van. 

Kortom: men vindt bij het vergelijken van beide theorieën geen 'kritische punten' waarop de 

vaste stof telepathie de spiritistische gasvorm krijgt. Het 'parapsychologische' model waarin 

sprake is van paranormale vermogens 'in' de mens kan blijkbaar niet onder één noemer worden 

gebracht met het min of meer sjamanistische concept van een 'intredend' of 'uittredend', 

lichaamsloos bewustzijn.108 Dit alles betekent niet dat het totaal van iemands voor

onderstellingen afhangt hoe de verschijnselen zich voordoen: kritische toetsing van de claims 

van mediums kan in beide behandelingen van belang zijn. Het betekent evenmin, dat beide 

theorieën op geen enkele wijze vergeleken kunnen worden. 

Deze situatie zal ik verder toelichten aan de hand van de poging van een auteur om de waarde 

6 Op. cit. p47. De experimenten op het gebied der telepathie hebben in feite zelden resultaten opgeleverd die de 
prestaties konden benaderen die mrs. Piper op bepaalde zittingen volbracht. Dit is de reden dat sommige 
onderzoekers denken dat de overledenen er in het laatste geval zelf toch op een of andere wijze bij betrokken waren. 
Deze onderzoekers zijn er echter nooit in geslaagd een 'kritisch punt' te formuleren om de vermogens van geesten 
van die van levende mensen te onderscheiden. 
107 Verwante gedachten treft men aan. in: P. A. Dietz: Wereldzicht der parapsychologie Amsterdam 1939 
[Meulenhoff] p60 e.v. 
108 Als men zich dit van te voren had gerealiseerd, hadden niet alleen vruchteloze discussies vermeden kunnen 
worden, maar had het onderzoek naar een mogelijk voortbestaan wellicht een andere route kunnen kiezen. 
Overigens is het ook denkbaar dat het vanuit bepaalde filosofieën helemaal niets meer uit maakt of het om het ene 
'occulte' verschijnsel gaat of om het andere. Vanuit de mensurae van het behaviourisme zouden telepathie en 
spiritisme één pot nat zijn. 
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van deze twee theorieën onderling af te wegen door na te gaan in hoeverre ze op 'onzekere 

aannames' steunen. Het gebied in kwestie betreft het thema van herinneringen aan vorige 

levens. 

§ 5.4.2. Reïncarnatieherinneringen 

Bij spontane reïncarnatieherinneringen gaat het om gevallen, waarbij kinderen al op vroege leef

tijd mededelingen doen over een vorig leven. Dit soort gevallen zijn vooral onderzocht door de 

Amerikaanse psychiater Ian Stevenson.109 Het onderzoek naar de herinneringen, die de 

kinderen beweren te hebben, bestaat uit het interviewen van alle betrokkenen en het verifiëren 

van de gedane uitspraken. De herinneringen treden veelal op bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 

5 jaar. Deze kinderen beginnen tegen hun ouders of familieleden over een leven te praten, dat ze 

vroeger ergens anders zouden hebben geleid. Sommige kinderen spreken in de verleden tijd als 

zij het over hun vorige leven hebben, terwijl andere kinderen zich verzetten tegen hun huidige 

identiteit en aangesproken willen worden met hun naam uit het vorige leven. De omstandig

heden waarin de kinderen destijds geleefd zouden hebben, oefenen een sterke drang op ze uit in 

hun huidige leven. Vaak worden de ouders lastig gevallen met smeekbeden om ze toch vooral 

terug te laten keren naar de plaats van het vroegere leven. Als dat tenslotte gebeurt, zoeken de 

leden van de twee families elkaar op en vragen het kind of het locaties, voorwerpen en mensen 

uit dat vroegere leven herkent. De kinderen blijken daarbij vaak zaken van intieme aard te 

kunnen vertellen die buiten de kring van de vroegere familie niet bekend zijn. Ze vertonen ook 

vaak emotionele reacties die bij de vroegere persoonlijkheid passen. 

Verschillende parapsychologische onderzoekers zijn van mening dat er ook een andere 

verklaring dan reïncarnatie mogelijk is. De verhalen zouden op fantasie berusten, en de 

'kloppende' elementen aan hun fantasieverhalen zouden de kinderen met helderziendheid-in-

het-verleden hebben waargenomen. In een artikel 'Reïncarnatie en parapsychologie' schrijft de 

psycholoog Peter van der Sijde110 dat deze verklaring de voorkeur verdient, omdat zij maar één 

extra aanname nodig heeft ten opzichte van de 'aanvaarde' psychologie, te weten de aanname 

dat helderziendheid in het verleden bestaat. Iemand die reïncarnatie als verklaring naar voren 

brengt heeft volgens Van der Sijde maar liefst vier extra aannames nodig. Hij formuleert deze 

aannames aldus: 

'A. Gebeurtenissen worden zowel in het geheugen ("grofstoffelijk") als in de geest 

("fijnstoffelijk") opgeslagen. Daarnaast moet de reïncarnatie-adept postuleren dat de geest (het 

fijnstoffel ijk lichaam) de lichamelijke dood (de dood van het grofstoffelijk lichaam) 'overleeft' 

en dat deze geest de potentie heeft opnieuw in een lichaam te incarneren. Om dit te kunnen 

postuleren moet hij uitgaan van het postulaat: 

B. De mens heeft een grofstoffelijk lichaam en een fijnstoffelijk lichaam (geest). Op basis 

hiervan kunnen twee nieuwe aannames gepostuleerd worden: 

C. De geest, het fijnstoffelijk lichaam, overleeft de dood van het (grofstoffelijk) lichaam. 

109 Zie I. Stevenson: Cases of the reincarnation type (4 vols) Charlottesville 1975-1983 (University of Virginia 
Press]. 
1 ' ° P. van der Sijde: 'Reïncarnatie en parapsychologie' Spiegel der parapsychologie 1990-1. 
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D. De geest, het fijnstoffelijk lichaam, dat van het grofstoffelijke lichaam gescheiden is 

geworden, kan in een nieuw grofstoffijk lichaam incarneren'.111 Einde citaat. 

Omdat een reïncarnatietheorie dus op meer onzekere aannames zou stoelen dan de parapsycho

logische theorie, verdient de laatste volgens Van der Sijde de voorkeur. Hij beroept zich daartoe 

op een wetenschappelijke methode: 'de wetenschap heeft sinds jaar en dag in haar gereed

schapstas een scheermes zitten, het scheermes van Ockham. Dit scheermes is een weten

schappelijk principe, dat stelt, dat om een verschijnsel te verklaren, de eenvoudigste verklaring, 

die het minst aan onzekere principes kent, gekozen moet worden als de verklaring. Let wel, dit 

betekent niet dat dit dan ook de juiste verklaring is'.112 

De denkwijze die uit dit citaat spreekt is verwant aan die van de telepathische hypothese omtrent 

spiritisme, en de methodologische onderbouwing ervan treft men onder tal van benamingen 

('zuinigheidsbeginsel', 'eenvoudigheidsbeginsel') aan in parapsychologische literatuur, als een 

argument om niet mee te hoeven gaan in de acceptatie van allerlei occulte denkbeelden. 

Tegen deze voorstelling kunnen twee typen argumenten worden ingebracht: (1) kritiek op het 

'zuinigheidsbeginsel' zelf en (2) kritiek op de wijze waarop het hier wordt toegepast, 

ad. 1) De 'zuinigheidseis' is uiteraard niet het enige criterium om theorieën te beoordelen. 

Reeds in Ockhams formulering ('men mag niet besluiten tot meer entiteiten zonder 

noodzaak'113) wordt gesteld dat 'noodzaak' blijkbaar wel tot uitbreiding van aannames mag 

leiden. De populaire formulering van Ockhams beginsel zegt echter niets over de vraag wanneer 

die noodzaak optreedt en van welke aard die dient te zijn.114 Het is voorstelbaar dat 

voorstanders van 'meer entiteiten' eenvoudig naar voren brengen dat de eigenschappen van de 

te verklaren zaak de uitbreiding van de verklarende beginselen noodzakelijk maken. Zo stellen 

voorstanders van reïncarnatie dat de kwestie waarom de betreffende kinderen de opkomende 

gedachten of beelden als 'eigen' herinneringen ervaren, niet kan worden verantwoord door een 

theorie als die welke van Van der Sijde voorstelt.115 

ad. 2) Los daarvan is het de vraag of het simpelweg tellen van extra aannames in dit geval een 

zuivere manier is om te bepalen welke theorie 'de minste onzekere principes kent' of het 

eenvoudigste zou zijn. Het tellen van de toegevoegde aannames van twee theorieën is m.i. 

alleen dan zinnig wanneer die theorieën reeds veel aannames delen. In zo'n geval kan enig 

rekenwerk volstaan om te tonen dat de ene theorie één, en de andere wellicht vier aannames 

toevoegt aan datgene wat beide theorieën reeds accepteren. Blijkbaar is Van der Sijde van 

111 Op. cit. p38; op de formulering van deze aannames is door een 'reïncarnatie-adept' waarschijnlijk wel het een 
en ander aan te merken. Zo is 'fijnstoffelijkheid' een idee dat door lang niet alle voorstanders van reïncarnatie 
wordt aanvaard. 
112 Op.cit.p31. 
113 wj i i e m v a n Ockham: Evidente kennis en theologische waarheden (proloog van de commentaar op de 
sententiè'n, quaestio I) ed. E. P. Bos, Weesp 1984 [Het Wereldvenster] p3435). 
114 Sinds de ideeën van Kuhn in de wetenschapsfilosofie zijn doorgedrongen, hoort men vaak dat oude theorieën 
pas losgelaten worden wanneer de druk van 'anomalieën ' te groot wordt. Zijn theorie zegt echter niet wanneer dat 
het geval is. Of liever: Kuhn zegt expliciet dat hiervoor geen bindende voorschriften te geven zijn. Als criteria 
voor de 'noodzaak' kan aan allerhande maatstaven worden gedacht: de accuratie of brede geldigheid van een theorie, 
haar interne consistentie, haar vruchtbaarheid m. b. t toekomstig onderzoek etc.(£T p320 e. v). 
115 Zie voor een type argumenten voor reïncarnatie dat hier onbesproken blijft, maar dat wel van belang is (het 
onderzoek van 'birthmarks': Ian Stevenson: Where Reincarnation and Biology IntersectWestport 1997 fPraeger], 
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mening dat 'reïncarnatie-adepten' en 'psychologen' een verzameling 'algemeen aanvaarde' 

veronderstellingen delen, maar dat eerstgenoemden bovendien nog in andere zaken geloven. 

Beide theorieën zullen het dan in ieder geval over een aantal belangrijke zaken eens moeten zijn: 

bijvoorbeeld over het feit dat een mens een lichaam en hersenen heeft die van invloed zijn op 

zijn gedrag. In dat geval konden de gemeenschappelijk gedeelde mensurae een belangrijke rol 

spelen bij het onderling afwegen van beide theorieën. Als het gebied waarop deze overeen

stemming gezocht wordt, door voorstanders van beide theorieën echter zeer uiteenlopend 

geïnterpreteerd wordt, dan zou er van incommensurabiliteit gesproken kunnen worden. 

Naar mijn mening is dit laatste het geval. De reïncarnatietheorie gaat niet zozeer uit van extra 

aannames, maar van andere aannames. Zij verwerpt alle aannames van de 'normale' 

psychologie die materialistisch of epifenomenalistisch van aard zijn. Er staan in dit voorbeeld 

dan ook niet twee verklaringen van één en hetzelfde verschijnsel tegenover elkaar, maar twee 

mensbeschouwingen van waaruit twee uiteenlopende voorstellingen worden gegeven van het 

'algemeen aanvaarde'. Het betreft [A] een 'psychologisch' mensbeeld, dat verschijnselen 

verklaart in 'grofstoffelijke' termen (geheugen, hersenwerkingen etc). Laten we deze voor

stelling voor het gemak 'materialistisch' of noemen. Het tweede mensbeeld [B] doet een beroep 

op factoren die Van der Sijde (wellicht ten onrechte) 'fijnstoffelijk' noemt, en hierin kan men 

spreken over 'de geest', 'leven na de dood' en 'reïncarnatie'. 

Natuurlijk zijn er dan nog altijd punten van overeenstemming mogelijk tussen materialisten en 

reïncarnatie-adepten, maar deze zullen, als beide visies inderdaad incommensurabel zijn, geen 

maatstaven opleveren om een voor beide partijen acceptabele keuze voor of tegen reïncarnatie 

op te baseren. De rol van de hersenen ziet er bijvoorbeeld anders uit, als we aannemen dat zij 

hooguit een 'ontvangststation' zijn voor de geest in plaats van een grijze massa die hooguit 

'mentale bijverschijnselen' zouden afscheiden.116 

Hiermee wil ik niet beweren dat het onmogelijk is om tot een verantwoorde keuze te komen van 

een verklarend model voor deze ervaringen. Integendeel: een verantwoorde keuze wordt 

ondermijnd door een simplistische voorstelling van de manieren waarop men theorieën zou 

moeten vergelijken. In overeenstemming met wat in hoofdtuk vier en in §5.3 is gesteld, ben ik 

van mening dat men onderzoeksgebieden waarin de pre- en de postexistentie van de ziel of 

geest aan de orde komen, de mogelijkheid moet geven om te werken met hypothesen die in 

eigen termen zijn gesteld. Een bot 'scheermes' is geen reden om dit na te laten. 

116 Enkele door parapsychologie beïnvloede denkers hebben geopperd dat de hersenen de activiteit van de geest 
remmen, kanaliseren of filteren. Bergson bijv. ziet de hersenen als 'het orgaan van de aandacht'. Ons bewustzijn 
wordt door middel van de hersenen op de materiële werkelijkheid gericht, maar gaat zelf de grenzen van die 
werkelijkheid te buiten. De hersenen beperken als een censor de waarnemingen en herinneringen tot juist die 
beelden die voor de behoeften van het lichaam op dat moment noodzakelijk zijn. Als de 'remmende werking' van 
de hersenen op de een of andere wijze vermindert (dit vindt bijv. in de slaaptoestand plaats), kunnen de 
manifestaties van de eigenlijke, aan de zintuiglijke waarneming ten grondslag liggende waarneming mogelijk 
worden. ('Fantômes de vivants' et 'Recherche psychique', in: L'Energie spirituelle 1919) Ons zien kan volgens 
Bergson ' een oneindige hoeveelheid dingen bereiken'. Maar het zou, als het niet zintuiglijk gekanaliseerd wordt, 
niet tot handelen leiden en eerder bij een geestverschijning passen dan bij iemand die leeft. (L'Evolution créatrice 
(Paris 1966 [Presses Universitaires de France] p94). Zie voor een recent pleidooi voor deze filtertheorie: David 
Darling: Soul Search New York 1995 (Villard books). 
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§ 5.4.3. Andere voorbeelden 

Van de incommensurabiliteit van verschillende benaderingen op het terrein van de parapsycho

logie zouden ook andere voorbeelden uitgewerkt kunnen worden. Enkele hiervan worden 

hieronder kort aangeduid, met verwijzing naar relevante literatuur. 

1) Volgens recente enquêtes is aan ongeveer 10% van de Amerikaanse bevolking wel eens een 

zogenaamde 'buitenlichamelijke ervaring' ten deel gevallen.117 Bij een dergelijke ervaring heeft 

men de indruk dat het punt van waaruit men gewaarwordingen heeft zich niet in zijn of haar 

lichaam bevindt. De hiervoor vaak gebruikte benaming 'uittreding' geeft aan dat deze ervaring 

vaak beleefd wordt als een proces waarin het bewustzijn het lichaam verlaat. 

De ervaringen worden soms geïnterpreteerd in termen van een eeuwenoude theorie, volgens 

welke de mens een fijnstoffelijk lichaam (of 'astraallichaam') bezit, dat zijn gewone, fysieke 

lichaam kan verlaten. De theorie gaat terug op opmerkingen van Aristoteles over het pneuma118 

en op passages bij Plato over het lichaam van de sterren119 en het ochêma (voertuig) van de 

ziel120. De Nederlandse filosoof J. J.. Poortman heeft een reeks boeken geschreven over de 

'geschiedenis en zin' van deze theorie.121 Het idee van een astraal lichaam lijkt in de heden

daagse menswetenschappen echter te zijn uitgestorven122 (de literatuur over alternatieve genees

wijzen vormt een uitzondering).123 Meer van onze tijd zijn de duiding van de 'buitenlichamelijke 

ervaringen' in termen van hallucinaties124 (een psychologische of psychiatrische benadering) of 

een parapsychologische duiding, waarbij het eveneens om hallucinaties gaat, maar dan met een 

extra factor - een 'psi'proces als telepathie of helderziendheid.125 Verder komt er onder meer 

een duiding voor waarin men de buitenlichamelijke ervaring opvat als een scheiding tussen 

lichaam en geest, maar dan zonder 'astraal voertuig'.126 

Men heeft proeven trachten op te zetten om na te gaan of 'uittreders' dingen zouden kunnen 

teweegbrengen of ervaren, die 'helderzienden' niet kunnen en vice versa. Er zijn spontane 

gevallen gemeld waarin mensen het gevoel hadden dat zij zich in een 'uitgetreden' toestand naar 

een andere ruimte verplaatsten dan die waarin hun lichaam zich bevond, terwijl op het zelfde 

117 S. Blackmore: Beyond the Body. An Investigation of Out of the Body Experiences London 1982 [Heinemann] 
p92. 
118 De Generations Animalium 736b27 e.v. 
U9Timaeus 41D-42D, Wetten898E. 
120 Phaedrus 246A-B, 247B. 
121 J. J. Poortman: Ochêma - geschiedenis en zin van het hylisch pluralisme Assen 1954- (dl. 1), 1958 (dl. 2), 
1967 (dl. VI a, b, c en d) [Van Gorcum]. 
122 Hetpneuma heeft in de geschiedenis van de westerse filosofie allerlei rollen gespeeld: als intermediair tussen 
lichaam en ziel (Aristoteles), intermediair tussen de ziel en de goden (Jamblichus), bij psychologische processen 
als waarneming (Aristoteles, Ficino) en fantasie (Von Schubert); bij verliefdheid (Ficino), bij magie (Porphyrius), 
bij spookverschijnselcn (Agrippa von Nettesheim) of bij manipulatie van de massa (Bruno). Het is verant
woordelijk voor het feit dat ons stoffelijk lichaam in leven blijft (Paracelsus); het draagt de vitale krachten uit de 
psychische of geestelijke werkelijkheid op het lichaam over (Van Rijnberk). Er kan op worden ingewerkt voor 
therapeutische doeleinden (Mesmer) of met magische middelen (Ficino); het is de drager van ons bewustzijn na de 
dood (Porphyrius, Proclus), het is een soort beeldenarchief (Aristoteles) of zelfs een collectief geheugen (Ficino). 
Zie: H. van Dongen & H. Gerding: Het voertuig van de ziel Deventer 1993 [Ankh-Hermes]. 
123 Zie bijv.: John Mann & Lar Short: The Body of Light New York 1990 [Globe Press]. 
124 S. Blackmore: Beyond the Body. An Investigation of Out of the Body Experiences London 1982 
[Heinemann]. 
125 H. van Dongen & H. Gerding: Het voertuig van de ziel Deventer 1993 [Ankh-Hermes] p203 e.v. 
1 2 6 Op. cit. p217 e.v. 
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moment in die andere ruimte iemand een 'verschijning' had van de betreffende persoon.127 

Pogingen om verwante samenhangen in een experimentele opzet te onderzoeken hebben weinig 

opgeleverd.128 Maar al zou dat wel het geval zijn geweest, dan nog zouden de resultaten 

meerduidig blijven. Beide theorieën zijn in staat om ervaringen die voor de andere theorie 

pleiten 'om te duiden' tot steun voor de eigen theorie. Er is geen enkele 'buitenlichamelijk' 

geïnterpreteerde ervaring denkbaar die niet met wat fantasie toch op helderziendheid zou kunnen 

berusten. Maar daarentegen kunnen ook alle gevallen van helderziendheid, eveneens specu

latief, weer uitgelegd kunnen worden als verschijnselen die gebaseerd zijn op de mogelijkheid 

van een 'buitenlichamelijke' psyche, een sjamanistische 'zielereis' etc.129 

2) Een volgend voorbeeld, dat ik eveneens slechts kort kan aanstippen, betreft een concept van 

Carl Gustav Jung: synchroniciteit. Mensen maken in het dagelijks leven soms aangrijpende 

gebeurtenissen mee, die ontstaan uit een complexe en bizarre samenloop van omstandigheden. 

Soms doet men ze af als 'toeval', waarmee gesuggereerd wordt dat er verder geen betekenis 

achter schuilt. Niettemin zijn er diverse pogingen ondernomen om zicht te krijgen op principes 

die een rol kunnen spelen bij de totstandkoming van dergelijke 'zinvolle coïncidenties'.130 

Een voorbeeld van wat Jung onder synchroniciteit verstaat is het volgende, vrijwel in alle 

literatuur over dit onderwerp uit Jungs werk overgenomen geval. Een patiënte die vast was 

komen te zitten in een rationalistische wereldbeschouwing had op een beslissend moment in 

haar behandeling, zo vertelt Jung, een droom die een doorbraak inleidde. In die droom kreeg de 

patiënte een scarabée cadeau. De volgende dag, precies op het moment dat zij Jung de droom 

vertelde, hoorde Jung een zacht getik tegen het raam achter hem. Hij opende het en een kever 

vloog naar binnen. Het was het meest op een scarabée gelijkende dier dat in de noordelijke 

luchtstreken voorkomt.131 

Wie een dergelijke 'toevalligheid' ervaart heeft de indruk dat er meer aan de hand is dan 'louter 

toeval'. De toevalligheid is zinvol, zij betekent iets voor de genen die er in zijn opgenomen. 

Jung geeft als definitie van synchroniciteit: 'een coïncidentie in de tijd van twee of meer niet 

causaal op elkaar betrokken gebeurtenissen die gedeeltelijk van gelijke of verwante waarde 

zijn'.132 Hij spreekt ook van een 'zinvolle coïncidentie'133, en tevens (als subtitel van de 

geautoriseerde Engelse uitgave van zijn boek) van 'een acausaal verbindend beginsel'. 

Deze omschrijvingen bevatten een positief en een negatief geformuleerd element: er is een 

127 Op. cit. p44 e.v. 
128 Op. cit. pl71 e.v. 
129 "Want indien het inderdaad waar is dat de mensch, onder bepaalde omstandigheden en voorwaarden, 
waarnemingen kan doen op plaatsen die zich vaak op mijlen afstands van zijn lichaam bevinden, gelijk de 
rapporten over deze verschijnselen vermelden, dan is het moeilijk deze feiten anders te verklaren dan met behulp 
eener psychische excursie-theorie, volgens welke de menselijke psyche onder bepaalde omstandigheden en 
voorwaarden haar lichaam (gedeeltelijk) kan verlaten en waarnemingen doen, welke zij zich later, wederom in het 
lichaam teruggekeerd zijnde, op de een of andere wijze weet te herinneren.' (W. H. C. Tenhaeff: Het astraattichaam 
's Gravenhage 1926 [Leopold] p32). 
130 Zie voor een overzicht: Ilja Maso: De zin van het toeval Baarn 1996 [Ambo]. 
131 C. G. Jung: Synchronicity I On synchronicily - Collected Works VIII Princeton U.P.1973, alinea 843. 
132 Op. cit. 849. 
133 Op. cit. 827. 
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verbinding, en deze is niet causaal. Nu gaat de vraag naar de betekenissen van de term 'causaal' 

het bestek van dit boek helemaal te buiten. Hieronder zal ik stilstaan bij wat Jung daar kennelijk 

onder verstaat. Causale relaties zijn, zo schrijft Jung in de eerste alinea van zijn boek, 

statistische waarheden.134 Deze omschrijving sluit aan bij zowel delen van de fysica als bij de 

sociale wetenschappen, alwaar een causale relatie wordt 'aangetoond' door een significante 

statistische relatie tussen twee variabelen. In het verloop van de tekst blijkt dat Jung ook nog 

een andere, (oudere) opvatting omtrent causaliteit op het oog heeft: hij verbindt het begrip 

causaliteit met een energetische werking135 en met ruimte en tijd.136 Er zijn echter verschillen 

tussen beide opvattingen omtrent oorzakelijkheid. De energetische causaliteitsopvatting, die 

verbonden is met de fysica van Newton, schetst oorzakelijkheid in beelden van elkaar aan

rakende, duwende en trekkende dingen. Bij de statistische causaliteitsopvatting spreekt men 

alleen over het significant samengaan van verschillende gebeurtenissen, en laat men de 

'krachten' die daarbij in het geding zijn in het midden. 'Localiteit' - een 'aanraking' in tijd en 

ruimte tussen oorzaak en gevolg - is in de eerste opvatting essentieel en in de tweede niet. Een 

ander verschil is, dat men met de energetische opvatting iets over individuele gebeurtenissen 

kan zeggen en met de statistische opvatting niet. Deze verschillende betekenissen van 

'causaliteit' die Jung door elkaar gebruikt leiden tot verwarring als we gaan spreken over a-

causaliteit. Wat volgens de ene omschrijving 'acausaal' is hoeft het volgens de andere nog niet 

te zijn. 

Jung verwachtte dat mensen die niet in een 'acausaal verbindend beginsel' willen geloven zijn 

anecdotische voorbeelden allemaal als 'toevallig' konden afdoen. Daarom wijst hij in zijn boek 

over synchroniciteit op de statistisch significante kaartraadproeven van de Amerikaanse 

parapsycholoog J. B.. Rhine, die hij als 'het beslissende bewijs voor het bestaan van acausale 

relaties tussen verschijnselen' opvoert.137 In de 'energetische' opvatting van causaliteit is een 

causale benadering van die onderzoeksresultaten onmogelijk, omdat 'localiteit' (fysiek contact) 

in deze opvatting van causaliteit essentieel is, en bij deze proeven is uitgesloten. Als we echter 

Jungs statistische causaliteitsopvatting overnemen, dan is het beroep op dergelijke proeven 

merkwaardig. Als zulke experimenten een significant resultaat kennen, kunnen ze volgens 

gangbare interpretaties van statistiek worden opgevat als aanduidingen voor een 

afhankelijkheidsrelatie die weer op een causaal verband kan wijzen, ook al is die verklaring 

vooralsnog onverwoordbaar in energetische termen.138 

De parapsychologie lijkt echter juist te neigen naar een 'verruimde' opvatting van causaliteit 

('retro-actief', 'non-locaal', niet-energetisch).139 Met zo'n verruimde opvatting kan men ook 

Jungs anecdotische voorbeelden van synchroniciteit beschrijven in termen van de (als causale 

processen voorgestelde) 'psi-verschijnselen' telepathie of helderziendheid (de vrouw had een 

134 Op. cit. 818 
135 Op. cit. 840, 855 
136 Op. cit. 840. 
137 Op. cit. 833. 
138 J. J. Mulckhuyse: 'Het synchroniciteitsbegrip van Jung' Tijdschrift voor Parapsychologie 1957 pl95. 
1 3 9 Dean Radin: The Conscious Universe - the Scientific Truth of Psychic Phenomena San Francisco 1997 
[Harper Edge] p259-262. 
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'voorspellende droom' met betrekking tot de scarabée) of telekinese (de vrouw of Jung 

'beïnvloedde' het insect). Jung wijst zo'n interpretatie van zinvolle coïncidenties in causale 

termen weer af omdat dit het 'aanvaarde' causaliteitsbegrip teveel verruimt.140 

Kortom: of deze experimenten met een 'acausaal verbindend beginsel' te maken hebben of niet, 

hangt af van wat men onder causaliteit verstaat. Die vraag hoeft ons hier verder niet bezig te 

houden: van belang is alleen dat Jung twee verschillende mensurae van causaliteit gebruikt, die 

beiden tot een andere 'acausaliteit' leiden. Dit verschil reflecteert de incommensurabiliteit van 

twee natuurwetenschappelijke paradigma's, waarvan het ene aangeduid kan worden als 

'energetisch' en het ander als 'statistisch'. Het concept synchroniciteit verwijst echter naar 

iemands beleving van de betekenis van wat hij ervaart, en die betekenis wordt door geen van 

beide vormen van natuurwetenschappelijke 'verklaring' verhelderd. 

In dit boek is op enkele plaatsen ter sprake gekomen dat het zien van betekenisvolle 

verbindingen incommensurabel of complementair is met de resultaten van causale analyse.141 

Als we deze suggestie volgen, zou Jungs aanduiding van synchroniciteit als een 'acausaal 

verbindend beginsel' lezers op het verkeerde been zetten indien zij de term 'acausaal' 

interpreteren als 'causale relaties uitsluitend' in plaats van als incommensurabel-met-deze-vorm-

van-causaliteit. Voor de door Jung verzamelde gevallen zou een verklaring gezocht kunnen in 

hermeneutische zin (zoals men de betekenis van een verhaal of gebeurtenis 'uitlegt'). In die 

benadering zouden andere aspecten van de beleving relevant kunnen zijn dan in een ener

getische of statistische causale benadering. Een vergelijking met de kansberekening 

bijvoorbeeld, draagt aan het verstehen in hermeneutische zin weinig bij, maar is voor een 

bepaald type causale verklaring van groot belang. 

Jung lijkt zich te verzetten tegen de uitleg, dat synchroniciteitsgevallen louter een kwestie zijn 

van het subjectief als verbonden ervaren van dingen die 'in werkelijkheid' niets met elkaar te 

maken hebben. Hij acht het bewustzijn van de waarnemer in een bepaalde toestand en de 

omstandigheden in de wereld op een bijzondere wijze met elkaar verbonden. Hij oppert dat wat 

mensen als 'betekenis' ervaren, 'zich uit in de organisatie van gebeurtenissen'.142 Jung traceert 

140 C. G. Jung: Synchronicity I On synchronicily - Collected Works VIII Princeton U.P.1973 alinea 915: Jung 
schrijft dat de zinvolle coïncidentie of 'dwarsverbinding' van gebeurtenissen niet causaal verklaard kan worden en 
dat het verbindende in de gelijke betekenis van de parallelle gebeurtenissen ligt. Toen bijvoorbeeld in 
Swedenborgs bewustzijn het visioen van een brand in Stockholm opkwam, woedde daar ook een overeenkomstig 
vuur zonder dat het ene met het andere, zo schrijft Jung, enig aantoonbaar of zelfs maar denkbaar verband heeft. 
(912,915). Jung stelt dit omdat hij, zoals hij schrijft, liever niet terugvalt op een magische causaliteit en voor de 
psyche een macht opeist die zoals hij dat noemt 'het empirische gebied ver te buiten gaat' (915) 
Jung: 'Als men de causaliteit niet wil laten varen, zou men in dit geval moeten aannemen dat het onbewuste van 
Swedenborg de brand van Stockholm zou hebben geënsceneerd (telekinese ? HvD) of omgekeerd dat de objectieve 
gebeurtenis (op een onvoorstelbare manier) de overeenkomstige voorstellingen in de hersenen van Swedenborg 
zou hebben opgeroepen. Maar in beide gevallen komen we in conflict met de niet te beantwoorden vraag van de 
overbrenging. Het blijft natuurlijk voorbehouden aan het subjectieve oordeel welke hypothese men zinvoller 
vindt. Bij de keus tussen transcendentale betekenis en magische causaliteit helpt de traditie ons ook niet veel 
omdat enerzijds de primitief tot op heden synchroniciteit verklaart als magische causaliteit en anderszijds de 
filosoof van oudsher tot in de achttiende eeuw een geheimzinnige correspondentie van de natuurverschijnselen, een 
zinvol verband dus, heeft aangenomen. Ik geef de voorkeur aan de laatste hypothese omdat ze niet als de eerste met 
het empirische causaliteitsbegrip in conflict raakt, maar als een beginsel sai generis kan gelden' (915). Het is 
mijn indruk dat er in de parapsychologische literatuur vrijwel uitsluitend op de wijze wordt gedacht die Jung als 
'magische causaliteit' aanduidt. 
141 Zie §2.13, §4.2, §4.3. 
142 Op. cit. 916, 942. 
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de wortels van zijn opvattingen in het taoïsme143, de neoplatonische traditie144 en in het denken 

van Leibniz145 en Schopenhauer.146 Om dit soort gedachten verder te verdiepen, helpt het m.i. 

niet om stil te staan bij de wijzen waarop zij niet kunnen worden benaderd. 

In ieder geval zou moeten worden vermeden dat men bij het schrijven over synchroniciteit blijft 

worstelen met een terminologie waarvan men tevens zegt dat zij niet ter zake doet.147 Dat zal niet 

eenvoudig zijn, want het is, zoals Jung schrijft 'moeilijk zich te ontdoen van de causale kleuring 

van de begrippentaal'.148 

3) Een laatste voorbeeld: in de parapsychologie worden diverse ervaringen geïnterpreteerd 

binnen een model van 'waarneming', met andere woorden als receptoire verschijnselen.149 In 

dergelijke voorstellingen kan men spreken van 'zien in de toekomst' of 'zien op afstand'. In 

deze wijze van voorstellen is iets als 'buitenzintuiglijke waarneming' het centrale object van de 

parapychologie. Psychokinese150 is dan een verschijnsel van een andere orde: in diverse 

inleidende publicaties op het terrein van de parapsychologie wordt het beschreven als hetzij 

zeldzamer, hetzij meer betwijfelbaar dan 'paranormale waarneming'. Het is echter mogelijk om 

gevallen van telepathie, voorschouw, helderziendheid en dergelijke uit te leggen als 

(psychokinetische) effectoire verschijnselen.151 

143 Op. cit. 921 e.v. 
1 4 4 Op. cit. 975 e.v. 
145 Op. cit. 936 
146 Op. cit. 828. 
147 Liliane Frey-Rohn, een leerling van Jung, schrijft in het boek Aan de rand van de dood het volgende over het 
hierbovenvermelde geval met de 'scarabée': (cursivering HvD): 'Het Archetype (. . is. .) niet van zuiver 
psychische aard, maar evenzeer met het fysische verweven. (...) Voor zover het ruimtelijk- en tijdskarakter, 
lichamelijk en geestelijk karakter heeft, is het ook in staal coïncidenties van geestelijke en lichamelijke 
gebeurtenissen te regelen, zoals Jung aan de hand van de gelijktijdigheid van de droom en precies zo'n tegen het 
raam vliegende kever beschreven heeft.' (L. Frey-Rohn: Stervenservaringen psychologisch belicht, in: M. L. von 
Franz e.a: Aan de rand van de dood, Rotterdam 1981 [Lemniscaat]) p46.) De achterliggende gedachte lijkt hier een 
soort voorbeschikte harmonie te zijn, maar de bewoordingen zijn zo gekleurd met oorzakelijke termen, dat men 
hier nog onmogelijk kan spreken van'acausale samenhangen'. 

Een 'Jungiaanse' analyse van sterfbed-visioenen en bijna-doodervaringen levert een tweede voorbeeld van een 
onzorgvuldige aanduiding. Frey-Rohn tracht dit soort verschijnselen zo te formuleren dat zij een zinvolle 
coïncidentie zijn tussen een lichamelijke situatie (de dood) en een psychische situatie (het visioen). Deze zinvolle 
coïncidentie is volgens haar (cursivering van mij): 'een spontane scheppingsdaad die wordt veroorzaak! door de 
noodsituatie van het sterven, of preciezer: door de diepgewortelde angst voor de dreigende nabijheid van de dood. 
Op een voor ons onverklaarbare manier organiseert het archetype die innerlijke ervaring van de stervende in een 
betekenisverwante vorm, die vaak de kenmerken van een veranderingsproces vertoont.' (L. Frey-Rohn: 
Stervenservaringen psychologisch belicht, in: M. L. von Franz e.a.: Aan de rand van de dood. Rotterdam 1981 
[Lemniscaat] p69). 
Jung zelf behandelt de archetypen nergens met zoveel woorden als de oorzaken van een synchronistische 
schikking, echter wel als de voorwaarde voor de bewustwording hiervan. Hij schrijft juist dat de waarnemer van de 
archetypische grondslag in de verleiding raakt 'de assimilatie van de wederkerig onafhankelijke (. . .) processen te 
herleiden tot een (causaal) gevolg van het archetype en daarmee hun zuivere contingentie over het hoofd te zien' 
(954). Hij schrijft ook: 'zolang er ook maar redelijkerwijze een oorzaak denkbaar is, wordt synchroniciteit een erg 
dubieuze zaak' (827). Deze formulering weerspreekt de uitleg van zijn leerling, tenzij we aannemen dat hun beider 
opvattingen over 'oorzaken' incommensurabel zijn. 
148 Op. cit. 965. ' 
149 Het hieronder gemaakte onderscheid tussen 'effectoire' en 'receptoire' verschijnselen is ontleend aan een 
hoofdtak over parapsychologie van de hand van G. van Rijnberk in het Nederlands leerboek der physiologie, 
afzonderlijk gepubliceerd onder de titel Metapsychologie Amsterdam 1948 [Swets & Zeitlinger]. 
1 Een directe (mentale maar niet motorische) invloed door de proefpersoon uitgeoefend op externe fysische 
processen. 
151 Zie: S. E. Braude: The Limits of Influence - Psychokinesis and the Philosophy of Science London 1986 
[Routledge]p219e.v. 
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'Paranormale waarneming' wordt dikwijls weergegeven met een spiegel metafoor (helder

zienden' die met een 'zesde zintuig', 'tweede gezicht' of 'derde oog' 'signalen opvangen') en in 

een terminologie die een scheiding handhaaft tussen het subjectieve (de 'indrukken van de 

paragnost) en het objectieve (datgene waaraan die indrukken getoetst worden). In de 

alternatieve theorie zal het gaan om een proces waarbij de persoon in kwestie niet passief iets 

spiegelt dat buiten hem bestaat, maar dit juist 'magisch veroorzaakt'. De wijze waarop een 

dergelijke theorie moet worden uitgewerkt, kan ik hier niet bespreken (zie daartoe het boek The 

Limits of Influence van Stephen Braude). De kennistheoretische implicaties van zo'n theorie 

zullen velen huiverig maken om haar een kans te geven; maar wederom lijkt me dat de 

'verschijnselen zelf' ons niet tot een keuze tussen beide benaderingen zullen kunnen dwingen. 

Met dit alles wil niet gezegd zijn dat het om geschillen gaat waarover men het nooit eens kan 

worden. De hier incommensurabel genoemde benaderingen hebben ondanks hun verschillen 

veel gemeen; bijvoorbeeld dat men zo sterk van de realiteit van fenomenen overtuigd is, dat men 

meent dat ze serieuze studie behoeven. Incommensurabiliteit houdt op dit gebied in dat er 

verschillende visies zijn op de waarde van benaderingen, die niet tot één enkelvoudige maatstaf 

leiden om deze waarde aan af te meten. 

Het zou overigens zeer wonderbaarlijk zijn als op een terrein als dat van de parapsychologie, 

dat zo verweven is met filosofische kwesties, zo'n algemeen-gedeelde mensura zou worden 

gevonden. Opvallend is dat het grote publiek met deze incommensurabiliteit geen moeite heeft. 

Men kent een hutsekluts van modellen, waarin zowel telepathie, uittredingen van de ziel, 

geesten, magische krachten en betekenisvolle toevalligheden mogelijk zijn. Zo'n overvloedig 

met machten en krachten bevolkt heelal is iets anders dan de parapsychologische poging om met 

een miniem budget, volgens een zeer streng zuinigheidsbeginsel, en zonder vergunning, een 

klein kippenhok aan het grote bolwerk der wetenschappen vast te bouwen.152 

152 Het is hier niet de plaats om uitgebreid een nieuwe onderzoekstrategie voor de parapsychologie te schetsen. 
Mijn aanbeveling zou zijn om interpretaties waarin men doorborduurt op een enkel thema, waar mogelijk te 
complementeren met alternatieve verklaringen. Bij het ontwerpen van een onderzoek zouden variabelen gekozen 
kunnen worden die voor meer dan een theorie relevant zijn. Eenzelfde onderzoek wordt dan vanuit meerdere 
invalshoeken geïnterpreteerd. Niet met de bedoeling om een ' cruciaal experiment' uit te voeren en dan weer één 
van de hypothesen te schrappen, maar juist om beide hypothesen met zo veel mogelijk onderzoeksmateriaal te 
verrijken. De verkregen gegevens kunnen de hypothesen weerleggen of bevestigen volgens de mensurae van die 
hypothese zelf. Deze strategie vereist dat onderzoekers zowel in het kwantitatieve als in het kwalitatieve onderzoek 
zeer nauwgezet rapporteren, en bovendien een vaardigheid om van het ene interpretatiekader naar het andere ' over te 
springen'. Tegen deze strategie kunnen praktische argumenten ingebracht worden: de onderzoekers hebben al zo 
weinig tijd en geld voor hun werk en gaan zich vast niet met hart en ziel binden aan de meest controversiële 
hypothesen. Maar men hoeft geen paragnost te zijn om te voorzien dat de parapsychologie zonder enige durf 
uiteindelijk geen studenten, onderzoekers of geldschieters meer zal trekken. 




