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DE RELATIE TUSSEN SPIRITISME EN 
WETENSCHAP IN NEDERLAND 
ROND 1900 
LEONIEKE VERMEER» 

Het spiritisme wordt gekenmerkt door een eeuwenoude opvatting, die in verschillende 
godsdiensten verspreid over de wereld wordt aangetroffen, namelijk dat mensen na hun 
lichamelijke dood verder leven en contact kunnen blijven onderhouden met hun na
bestaanden. De geschiedenis van het moderne spiritisme begon in 1848 in Amerika en 
verspreidde zich in de decennia daarna over de rest van de wereld. Het moderne, Angel
saksische spiritisme onderscheidde zich van het vroegere spiritisme onder meer door het 
zoeken naar wetenschappelijk bewijs voor de spiritistische verschijnselen. De redactie van 
het in 1897 opgerichte tijdschrift Het toekomstig leven. Halfmaandelijksch tijdschrift gewijd 
aan de studie der proefondervindelijke zielkunde en bovenaardsche verschijnselen (1897-1951) 
sloot zich aan bij deze zoektocht: 

Zij wenscht aan alle geestverwanten in de kolommen van dit tijdschrift gastvrijheid te verleenen voor 

de mededeelingen hunner ervaringen, aan alle onderzoekers voor hunne streng wetenschappelijke 

waarnemingen. [...] 

Dit blad zal ieder onderzoeker der spiritistische verschijnselen, onverschillig of zijne inzichten al dan 

niet met die der redactie strooken, in de gelegenheid stellen zijne waarnemingen en beschouwingen 

daarover te publiceeren, mits zijne onderzoekingen en redeneeringen van ernst getuigen, en kunnen 

bijdragen tot uitbreiding onzer kennis op spiritistisch gebied. 

Het proefondervindelijke in eigen land zal op den voorgrond staan.' 

Het nastreven van een wetenschappelijke signatuur kan worden opgemaakt uit termen 
als 'streng wetenschappelijke waarnemingen' en 'het proefondervindelijke'. Bovendien 
wilde het tijdschrift, zoals het een wetenschappelijk podium betaamt, ook ruimte geven 
aan kritische geluiden. Dat deze doelstelling geen dode letter was, blijkt als we een blik 
werpen op het register, waar inderdaad de rubrieken 'wetenschappelijke artikelen' en 
'critiek' in voorkomen, maar ook uit de inhoud van het tijdschrift zelf. 

Het toekomstig leven was niet het eerste spiritistische tijdschrift in Nederland. In het 
midden van de negentiende eeuw kreeg de uit Amerika overgewaaide spiritistische rage 
ook in Nederland voet aan de grond. Naar aanleiding van het bezoek van het Schotse 
medium Daniel Dunglas Home aan het Nederlandse hof in 1858 werd er in kranten, bro-

* L.K. Vermeer, Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Groningen, Oude Kijk in 't Jatstraat 26, Groningen. E-
mail: L.K.Vermeer@rug.nl. Dit artikel is een bewerking van mijn doctoraalscriptie, met dank aan mijn 
begeleider prof dr. W.E. Krul: Leonieke Vermeer, '"Als de tafel danst, dan wankelt de wetenschap". De relatie 
tussen occultisme en wetenschap rond 1900 in Nederland' (ongepubliceerde doctoraalscriptie, Groningen 2004). 

1 De redactie, 'L.S.', Hei Toekomslig Leven 1 (1897) 1-2, i.h.b. 2. 

26 

mailto:L.K.Vermeer@rug.nl


Johannes Baptista Van Helmonts experimentele aanpak 

SUMMARY 

Joan Baptiste Van Helmonfs experimental practice: an attempt at characterization 

In this paper, I take up the topic of Johannes Baptista Van Helmont's (1579-1644) exper
imental practice. I shall argue - after having analysed some of Van Helmont's experiments 
such as his thermoscope experiment, his ice-experiment, his transmutation experiment, 
and his famous tree-experiment - that Van Helmont had a strong preference to locate 
experimental designs in places wherein variables can be more easily controlled (and in 
the limit, in relatively closed physical systems such as paradigmatically the vessel, globe or 
sphere). Furthermore, I show that Van Helmont's work displayed a moderate degree of 
quantification, whereby mathematical procedures mainly refer to guaranteeing that quan
tities are conserved by roughly determining them. Finally, I argue that Van Helmont 
mentioned replication and reproducibility rather sporadically and did not insist much 
on them as criteria for valuable scientific knowledge. 
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chures en pamfletten een felle pennenstrijd over het spiritisme gevoerd.^ In 1859 werd in 
Nederland voor het eerst een officieel karakter aan het samenkomen van geïnteresseer
den in het spiritisme gegeven door de oprichting van het Haagse spiritistisch genootschap 
'Oromase', dat 'beginsel van het goede' betekent. Het spiritisme verspreidde zich vanuit 
Den Haag over de rest van Nederland, met in een aantal steden soortgelijke genoot
schappen als 'Oromase'. 'Orosmase' viel tot tweemaal toe uit elkaar, onder meer vanwege 
onenigheid over het onderzoeksobject.'' In 1888 werd de Nederlandse Vereniging van Spi-
ritisten 'Harmonia' opgericht door onder andere Johan Simon Göbel, die vanaf 1897 
samen met Hendrik Nicolaas de Fremery de redactie vormde van het orgaan van deze 
'broederbond' Het Toekomstig Leven."* Maar al in 1877 had schrijfster, pedagoge, feministe 
én spiritiste Elise van Calcar een eigen tijdschrift opgericht, Op de grenzen van twee werel
den, waarin ze tot 1905 ruim 11.000 door haar vertaalde of geschreven pagina's schreef.' 
Haar christelijk spiritualisme trok vooral diegenen aan die vonden dat de bestaande 
verenigingen het religieuze element verwaarloosden.* Het christelijk spiritualisme werd 
in Nederland ook vertegenwoordigd door protestantse predikanten van de 'Groninger 
richting'.'' In 1900 richtte de predikant Martinus Beversluis het tijdschrift Geest en levert 
op, waarvan het beoogde publiek vooral bestond uit andere geestelijken.' 

Het verschil tussen enerzijds Het toekomstig leven en anderzijds Op de grenzen van twee 
werelden en Geest en leven ligt in de nadruk die deze laatste twee tijdschriften legden op 
het christelijke fundament van het spiritisme. Het toekomstig leven wilde juist aansluiting 
zoeken bij het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van een nog jonge tak van de 
psychologie, de parapsychologie. Deze aansluiting was echter niet unaniem; de moei
lijkheden rond de keuze voor de ondertitel van het tijdschrift, waarbij beurtelings werd 
gekozen voor 'proefondervindelijke zielkunde', 'spiritualisme', 'spiritisme', en 'psychische 
verschijnselen', geven de discussies aan die hierover werden gevoerd. Het moderne, Angel
saksische spiritualism werd in het Nederlands zowel aangeduid met 'spiritisme' als met 
'spiritualisme'. De term 'spiritualisme' kon echter ook in meer algemene zin worden 
gebruikt als tegenhanger van 'materialisme'. Nog verwarrender is dat de term 'spiritisme' 
ook werd gebruikt voor het sterk katholiek geïnspireerde Franse spiritisme van Alan Kar-

2 M. Gibbels, 'Daniel Dunglas Home en het begin van de tafelklopperij in Nederland', De Negentiende Eeuw 

21 (1997) 127-143-
3 Er was een tegenstelling tussen de artsen in het genootschap, die het magnetisme belangrijk achtten en diege

nen die de betekenis van het spiritisme benadrukten. Bovendien waren de onderzoeksresultaten mager. Derk 
Jansen, 'Het spiritistisch genootschap "Oromase" ('s-Gravenhage, 1859-1860; 1869-1879)', De Negentiende Eeuw 
4 (1982) 159-172, i.h.b. 162-164. 

4 J.S. Göbel (1847-1916) en H.N. de Fremery (1868-1940) waren uitstekende propagandisten van het spiri
tisme, vooral omdat ze zelf veel artikelen in hun eigen tijdschrift schreven, maar ook doordat ze boeken 
schreven over het spiritisme, ze een weerwoord gaven aan de kritische landelijke pers en ze in het hele land 
optraden als sprekers bij lezingen over het spiritisme. Göbel was een leerling van de spiritistische predikant 
S.F.W. Roorda van Eysinga. De Fremery had aanvankelijk als officier gediend en sprak graag met zijn solda
ten over het spiritisme. Hij was een schoonzoon van de schrijver H.J. Schimmel, die overigens zelf ook 
bijdragen leverde aan het tijdschrift. Derk Jansen, Op zoek naar nieuwe zekerheid. Negentiende-eeuwse prote
stanten en het spiritisme (Groningen 1994) 222-223. 

5 Douwe Draaisma, 'Een lichtstraal over de graven. Elise van Calcar en het spiritisme', Jaartwek voor Vrouwen
geschiedenis 14 (1994) 126-150, i.h.b. 126-127. 

6 lansen (n. 3), 'Het spiritistisch genootschap "Oromase"', 166. 
7 Jansen (n. 4), Op zoek naar nieuwe zekerheid. 
8 Carlos S. Alvarado, Massimo Biondi en Wim Kramer,'Historical notes on psychic phenomena in specialised 

journals', European Journal of Parapsychology 21 (2006) 58-87, i.h.b. 64. 
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dec, waarin reïncarnatie een belangrijke rol speelde.' Ik sluit mij aan bij zowel het meest 
gangbare contemporaine als dito historiografische gebruik van de terminologie en zal de 
term 'spiritisme' gebruiken om het moderne, Angelsaksische spiritualism aan te duiden. 

Het ontstaan van de parapsychologie moet in samenhang worden gezien met de 
oprichting van de Society for Psychical Research (SPR) in Engeland in 1882.'° Ook in 
Duitsland, Frankrijk en Italië kwam in de decennia rond 1900 het wetenschappelijk 
onderzoek van paranormale verschijnselen van de grond. In Het toekomstig leven werden 
herhaaldelijk pogingen ondernomen om ook een Nederlandse SPR op te richten, maar 
deze werd pas in 1920 een feit. De moeilijkheden rond de institutionalisering van het 
wetenschappelijk onderzoek van het spiritisme in Nederland vormen een belangrijk 
symptoom van een breder fenomeen dat ik in dit artikel wil behandelen en waar, in tegen
stelling tot de historiografie over het Angelsaksische spiritualisme, nog weinig aandacht 
voor is geweest: de relatie tussen spiritisme en wetenschap in Nederland." Deze relatie zal 
worden belicht aan de hand van twee perspectieven, namelijk confrontatie en incorporatie. 
Deze perspectieven vloeien voort uit recente ontwikkelingen in de theorievorming over de 
'kleine geloven', waarvan het spiritisme als representant kan worden beschouwd. 

Theorievorming over de 'kleine geloven' 
Precies op het breukvlak van twee eeuwen publiceerde H.M. van Nes in 1900 De nieuwe 
mystiek.^- Hij gebruikte de titelaanduiding voor de pogingen van zijn tijdgenoten 'om in 
betrekking te komen met die wereld, welke ligt buiten het bereik van het zinnelijk waar
nemingsvermogen.''^ Tot deze pogingen rekende hij onder meer de theosofie en het 
spiritisme. Naast de 'nieuwe mystiek' werd het fenomeen in de tijd zelf ook aangeduid 
met het overkoepelende begrip 'occultisme'.'* In Nederland is sinds Romeins Op het 
breukvlak van twee eeuwen de aanduiding 'kleine geloven' gangbaar, die teruggaat op het 
door hem veelvuldig geraadpleegde Les petites religions de Paris (1894) van Jules Bois. Maar 
naast 'kleine geloven' circuleren er in de historiografie ook anderen containerbegrippen, 
zoals 'occultisme', 'vernieuwingsbewegingen', 'religieuze bewegingen', 'humanitaire bewe-

9 Zie over het onderscheid tussen spiritisme en spiritualisme: M. Beversluis, 'Spiritisme en spiritualisme', Het 
Toekomstig Leven 2 (1898) 227-228; Felix Ortt, 'Het spiritisme', Het Toekomstig Leven 2 (1898) 132-133,149-151, 
170-172,184-187, 204-206, 249-251, 269-271, 284-286, 314-316, 381-385, 409-412. 

10 De geschiedenis van de Engelse SPR is uitgebreid beschreven in de volgende twee boeken: Janet Oppen-
heim, The other world. Spiritualism and psychical research in England, 1830-1914 (Cambridge 1985); Ivor 
Grattan-Guinness, Psychical research. A guide to its history, principles and practices. In celebration of wo years 
of the Society for Psychical Research (Wellingborough 1982). 

11 Voor andere invalshoeken van waaruit het spiritisme kan worden bestudeerd is de afgelopen jaren al meer 
aandacht gekomen, zoals de relatie tussen het protestantisme en het spiritisme (Derk Jansen), de relatie 
tussen theosofie en spiritisme (Marty Bax), het spiritisme als medische tegenbeweging (Frank Huisman) 
en de rol van vrouwen hierin (Douwe Draaisma, Marijke Gijswijt-Hofstra, Willem de Blécourt, Anne-Hilde 
van Baal), en literatoren die belangrijk waren voor de ontwikkeling van het spiritisme (Derk Jansen, Mary 
Kemperink, Leonieke Vermeer). Een algemene geschiedenis van het spiritisme in Nederland moet nog wor
den geschreven. 

12 In 1892 had de Franse filosoof Frédéric-Guillaume Paulhan deze aanduiding al gebruikt in zijn Nouveau 
mysticisme. 

13 H.M. van Nes, De nieuwe mystiek (Rotterdam 1900) 12. 
14 De Amsterdammer, 22 september 1889, 4; J.D. Bierens de Haan, 'Het "bankroet der wetenschap" en het 

okkultisme'. Kroniek 37 (1895) 292-293; Frederik van Eeden, 'Over hallucinaties', in: Idem, Studies III (1897) 
115-159; Emants, 'Ingezonden', Het Toekomstig Leven 5 {1901) 58-60, i.h.b. 58; Van Nes (n. 13), De nieuwe 
mystiek, 40. Meestal werd het spiritisme naast het occultisme genoemd en dus kennelijk niet als een onder
deel daarvan beschouwd. Van Nes onderscheidde het occultisme niet alleen van het spiritisme, maar ook 
van de theosofie. 
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gingen', of meer specifieke aanduidingen als 'de medische kleine geloven'. De keuze voor 
een bepaalde term brengt onherroepelijk een bepaalde benadering met zich mee. 

Het onderzoek naar de kleine geloven is belast met de erfenis van Romein. Hij zag de 
periode rond 1900 als omslag, omdat de burgerij weliswaar op de toppen van haar kun
nen verkeerde, maar tegelijkertijd de voorwaarden voor haar eigen ondergang creëerde 
en zo de weg vrijmaakte voor de opkomende socialistische wereldcultuur. Romein wilde 
door dit roodgekleurde, finalistische perspectief wel erg graag tekenen van crisis bij de 
burgerij zien en zo interpreteerde hij dan ook de kleine geloven. De 'honderd en een pro
feten' bevolkten in zijn visie 'een reservaat van bizar en exotisch anarchisme dat de 
Europese burgerij zich kon veroorloven nu ze "niet meer bedreigd [werd] door de mach
ten uit het verleden [de adel] en nog niet door die der toekomst [het proletariaat]."'" De 
indruk van de kleine geloven als reservaat of rariteitenkabinet wordt nog versterkt door 
het feit dat Romein de geloofscrisis die hij signaleert niet als geheel behandelt, maar 
onderscheid maakt tussen de grote en de kleine geloven door deze in twee opeenvolgende 
hoofdstukken te behandelen. Bovendien is het hoofdstuk over de kleine geloven, getiteld 
'honderd en een profeten', anders van toon - namelijk ironisch - dan dat voorafgaande 
hoofdstuk en ook dan de rest van zijn poging tot integrale geschiedschrijving waarin 
'serieuze zaken' aan bod komen, zoals kolonialisme, nationalisme, socialisme, wetenschap 
en kunst. 

In wezen lijkt Romeins benadering op de manier waarop binnen de sociologie van de 
jaren i960 en 1970 tegen het occultisme werd aangekeken. Hierin wordt uitgegaan van 
een dichotomie tussen establishment en underground. Het establishment vormt de hoofd
stroom van de westerse cultuur waarin ontwikkelingen die van belang worden geacht 
voor de weg naar moderniteit, zoals wetenschap, zich afspelen. Daarentegen wordt de 
underground beschouwd als een tegencultuur of anomalie - het niet-moderne, het niet-
rationele, en het niet-wetenschappelijke - waarin het occultisme moet worden geplaatst.'* 
Hoewel vertegenwoordigers van deze sociologische benadering terecht op een bepalend 
kenmerk wezen, namelijk het verband tussen wetenschap en occultisme, verschillen gods-
diensthistorici, zoals Antoine Faivre en Wouter Hanegraaff met hen van mening over de 
duiding van dit verband: 'In het algemeen wezen de occultisten de wetenschappelijke 
vooruitgang of de moderniteit niet af; veeleer trachtten ze die te integreren in een over
koepelende visie, geschikt om de leegheid van het materialisme aan te tonen.' Faivre en 
Hanegraaff gebruiken de term 'occultisme' in een analytische en typologische betekenis 
om daarmee een ontwikkeling aan te geven binnen de westerse esoterische traditie - een 

15 Jan Romein, Op het breukvlak van twee eeuwen I (Amsterdam 1967) 39, zoals geciteerd door: Frank Huisman 
en Henk te Velde, 'Op zoek naar nieuwe vormen in wetenschap en politiek. De "medische" kleine geloven', 
De Negentiende Eeuw 2"^ (2001) 129-135, i.h.b. 130. Andere punten van kritiek op Romeins benadering van de 
kleine geloven behelzen het zwaartepunt dat hij legt bij 1900 voor de opkomst ervan en het niet specifice
ren van de term 'kleine geloven', zodat hij alles wat hij als uitingen van het slechte geweten van de heersende 
klasse zag daartoe rekende. Marijke Gijswijt-Hofstra, Vragen bij een onttoverde wereld (Amsterdam 1997) 
17. Zie ook het themanummer over Romeins Breukvlak van Bijdragen en Mededelingen betreffende de 
Geschiedenis der Nederlanden 106 (1991). 

16 James Webb, The occult underground (La Salie 1974); Marcello Truzzi, 'Definition and dimensions of the 
occult: towards a sociological perspective', in; Edward A. Tiryakian ed., On the margin of the visible. Sociol
ogy, the esoteric, and the occult (New York enz. 1974) 243-255, i.h.b. 245; Edward A. Tiryakian, 'Toward the 
sociology of esoteric culture', in: Idem ed., On the margin of the visible. Sociology, the esoteric, and the occult 
(New York enz. 1974) 257-280. Zie voor kritiek op deze benadering: W.J. Hanegraaff, 'Esoteric, occultisme en 
(neo)gnostiek: historische en inhoudelijke verbanden'. Religieuze Bewegingen in Nederland 2^ (Amsterdam 
1992) 1-28, i.h.b. 1. 
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manier van denken die vanaf de vijftiende eeuw een wezenlijk onderdeel uitmaakt van 
de westerse cultuur. Doordat de westerse esoterie vanaf i860 het rationeel-wetenschap
pelijk denken in zich ging opnemen, werd het tot dan toe intern coherente wereldbeeld 
verstoord. Zo ontstond het occultisme als hybride mengvorm van wetenschap en geloof 
die het hoofd moest bieden aan een onttoverde wereld.'' Godsdiensthistoricus Olav Ham
mer heeft in lijn met deze benadering discursieve strategieën van occultistische teksten 
geanalyseerd, waarvan ik in het vervolg van dit artikel af en toe gebruik zal maken.'" 

De term 'occultisme' verwijst dus naar een bepaalde godsdiensthistorische benadering 
die de kleine geloven plaatst in een eeuwenoude traditie die tot en met de dag van van
daag zichtbaar is in de westerse cultuur. Het kenmerkende voor de periode rond 1900 is 
hetgeen het occultisme binnen deze traditie deed ontstaan: de confrontatie met en incor
poratie van wetenschap. Het spiritisme kan in deze benadering dan ook als een 'occultisme 
bij uitstek' worden beschouwd. Hoewel deze benadering een aantal andere belangrijke 
aspecten van de kleine geloven onderbelicht laat,"* is zij voor mijn doel - het onderzoeken 
van de relatie tussen spiritisme en wetenschap - een belangrijk referentiepunt. Bovendien 
sluit deze godsdiensthistorische benadering goed aan bij de manier waarop er in het laatste 
decennium binnen de cultuurgeschiedenis tegen de periode rond 1900 wordt aangekeken. 

Terwijl Romein maar al te graag tekenen van onzekerheid en crisis in de burgerlijke 
cultuur rond 1900 wilde zien, hebben veel historici sindsdien juist gewezen op een meer 
optimistische stemming, waarin diverse 'proefnemingen' werden ondernomen.-" 'De jaren 
1890 waren een tijd waarin op allerlei gebieden werd geprobeerd verschuivingen aan te 
brengen, dingen bespreekbaar te maken, vormen van leven te ontwerpen.'-' Twee aspecten 
van deze 'zoektocht naar nieuwe vormen' zijn van bijzonder belang voor een goede in
schatting van de relatie tussen spiritisme en wetenschap in deze periode. Ten eerste lagen 
de scheidslijnen tussen de verschillende kennisdomeinen niet vast, maar werden deze juist 
opnieuw bepaald.-- Spiritisten trachtten niet alleen door te dringen tot de wetenschap, 
maar ook wetenschappers zelf deden mee aan de diverse proefnemingen. Zoals gezegd 
liep Engeland hierbij voorop. De Nederlandse situatie zal aan de hand van discussies in 
Het toekomstig leven nog worden belicht. Ten tweede moeten de kleine geloven niet als 
hindernis op weg naar moderniteit worden beschouwd, zoals Romein en de sociologische 
benadering van de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw ons wilden doen geloven, maar als 
wezenlijk onderdeel van het moderniseringsproces. Veel van de aspecten die door de 

17 Wouter L Hanegraaff, 'Esotericism' in: Idem ed.. Dictionary of Gnosis and Western Esotericism (Leiden en 
Boston 2005) 336-340; Wouter J. Hanegraaff, 'Occultism' in: Idem ed-. Dictionary of gnosis and western eso
tericism (Leiden en Boston 2005) 884-889. 

18 Olav Hammer, Claiming knowledge. Strategies of epistemology from theosophy to the New Age (Leiden/ 
Boston/Keulen 2001). 

19 Naast de relatie met wetenschap kunnen de kleine geloven ook vanuit andere perspectieven worden bestu
deerd, bijvoorbeeld in de context van de religieuze beleving als geheel - ook wat dit betreft moet Romeins 
visie, die op dit vlak onterecht een afname constateert, worden herzien. Maar ook het belang van de kleine 
geloven als manier van sociabiliteit, het verkeren met gelijkgestemden oftewel het 'gezellige alternatief" is 
een mogelijke invalshoek. 

20 Wessel Krul, 'Nederland in het "fin-de-siècle". De stijl van een beschaving'. Bijdragen en Mededelingen betref
fende de Geschiedenis der Nederlanden 106 (1991) 581-594; E.H. Kossmann, 'Romeins "Breukvlak" en de 
Nederlandse geschiedenis'. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (1991) 
652-658, i.h.b. 657; Jan Bank en Maarten van Buuren, jgoo. Hoogtij van burgerlijke cidtuur (Den Haag 2000). 

21 Wessel Krul, 'Het "fin-de-siècle" als vertoning'. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der 
Nederlanden 117 (2002) 519-525, i.h.b. 524. 

22 In dit verband heeft Douwe Draaisma gewezen op de rol die het spiritisme heeft gespeeld bij de ontwikke
ling en de atbakening van het onderzoeksgebied van de toen nog jonge studie psychologie. Douwe 
Draaisma, Beginjaren van de psychologie. De geest in getal (Lisse 1988) 12,174,189. 
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kleine geloven werden uitgeprobeerd en verkend, werden in de daaropvolgende eeuw 
gemeengoed, zoals bijvoorbeeld de gelegenheid die de kleine geloven boden aan vrouwen 
om zich te ontplooien in sociaal en intellectueel opzicht.--' 

Voor een analyse van de relatie tussen spiritisme en wetenschap is het onontbeerlijk 
om deze domeinen van elkaar te scheiden. Uit het voorgaande blijkt echter dat deze 
dichotomie een constructie achteraf is, aangezien deze domeinen in de historische werke
lijkheid geen monolithische blokken waren. De situatie was complexer. Enerzijds was er 
wel degelijk sprake van 'confrontatie': het afbakenen van gebieden, zowel institutioneel -
wat werd wel en wat niet als de conventionele, academische wetenschap gezien? - als reto
risch, bijvoorbeeld door het spreken in tegenstellingen. Anderzijds was er tegelijkertijd 
sprake van 'incorporatie': het overschrijden van scheidslijnen, wederom zowel institutio
neel - bijvoorbeeld wetenschappers die meededen aan seances - als retorisch door de 
toe-eigening van bepaalde (pseudo-) wetenschappelijke concepten. 

De contemporaine scheidslijnen vormen dus niet het eindpunt, maar het vertrekpunt 
van de historische analyse van waaruit meer inzicht kan worden verkregen in de com
plexe relatie tussen spiritisme en wetenschap en de diverse mogelijke posities die konden 
worden ingenomen; ze zijn kortom niet het explanans, maar het explanandum.^'* Daarom 
benader ik de term 'wetenschap' niet wetenschapsfilosofisch, maar historisch-pragma-
tisch: wat verstond de tijdgenoot onder de 'officieele' wetenschap? Deze invulling kan 
worden opgemaakt uit, veelal retorische, referenties naar wetenschappers zelf, maar ook 
naar wetenschappelijk geachte ideeën, theorieën en methoden. 

In de analyse van de relatie tussen spiritisme en wetenschap aan de hand van de 
genoemde perspectieven 'confrontatie' en 'incorporatie' heb ik mij beperkt tot het onder
zoeken van de retoriek. Institutioneel onderzoek naar het spiritisme in Nederland is tot 
dusverre niet systematisch verricht, maar zou deze analyse in de toekomst wellicht kunnen 
aanvullen. De voornaamste bron die ik voor de analyse van de retoriek heb gebruikt is 
Het toekomstig leven, omdat dit tijdschrift zoals gezegd doelbewust de interactie met de 
wetenschap opzocht. Het tijdschrift werd tussen 1897 en 1951 uitgegeven, maar voor dit 
onderzoek heb ik de jaargangen 1897-1914 bestudeerd. Oplagecijfers heb ik niet kunnen 
achterhalen, maar in een overzicht van parapsychologische tijdschriften wordt het tijd
schrift genoemd als 'the most important and influential journal in Holland.'-' Voor een 
vollediger beeld heb ik echter ook gebruik gemaakt van enkele andere publicaties over 
het spiritisme van rond de eeuwwisseling. 

Confrontatie van spiritisme en wetenschap: De wetenschap versus het spiritisme 
In Nederland waren vanaf het begin van de opkomst van het moderne spiritisme in het 
midden van de negentiende eeuw wetenschappers te vinden die een sceptische houding 

23 Alex Owen, The place of enchantment. British occidtism and the culture of the modern (Chicago/Londen 
2004) i.h.b. 51, 62, en vooral 85-113. Zie ook: Draaisma (n. 5), 'Een lichtstraal over de graven'; Douwe 
Draaisma, 'Genezing van gene zijde: het spiritisme als medische tegenbeweging'. Spiegel der Letteren 42 
(2000) 116-133. Anne-Hilde van Baal betwijfelt echter of het buitenlandse beeld, waarin het spiritisme wordt 
gezien als een mogelijkheid voor vrouwen zich te ontplooien, ook opgaat voor de Nederlandse situatie. 
Anne-Hilde van Baal, 'Spiritisme: geloof in genezing? Het Amsterdamse genootschap Veritas (1869-1900)' 
in: Amanda Kluveld ed., Genezen. Opstellen bij het afscheid van Marijke Gijswijt-Hofstra (Amsterdam 2005) 
163-173, i.h.b. 169-170. 

24 Richard Noakes, 'Spiritualism, science and the supernatural in mid-Victorian Britain', in: Nicola Brown, 
Carolyn Burdett en Pamela Thurschwell ed.. The Victorian supernatural (Cambridge 2004) 23-43, i.h.b. 24. 

25 Alvarado, Biondi en Kramer (n. 8),'Historical notes on psychic phenomena in specialised journals", 64. 
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innamen tegenover het zogenaamde 'tafelschuiven'. De geneeskundige D. Lubach en de 
wis- en natuurkundige W.M. Logeman onderzochten het spiritisme, maar waren niet 
overtuigd. Lubach had in 1852 samen met hoogleraar plant- en scheikunde Pieter Har
ting het populair-wetenschappelijke tijdschrift Album der Natuur opgericht en hierin 
wijdde hij in 1853 een artikel aan het 'tafelschuiven'. In hetzelfde jaar verscheen een bro
chure getiteld De wonderen van den dag, waarin Lubach de tafelklopperij een vorm van 
bijgeloof en een stap terug in deze 'eeuw van vooruitgang' noemde.^* 

Waar Lubach en Logeman het spiritisme op zijn minst onderzochten, bezigde Pieter 
Harting een nog veel vernietigender tactiek: onthouding. In 1873 schrijft hij in Album der 
Natuur dai er herhaaldelijk brieven aan de redactie worden gericht waarin verzocht wordt 
om nauwgezet onderzoek van de spiritistische claims. Maar volgens Harting is dat zin
loos, aangezien het spiritisme een geloof is en daarom niet past in het wetenschappelijke 
oogmerk van zijn tijdschrift, namelijk'werkelijke natuurkennis onder zijne lezers ver
breiden'. Tenslotte komt hij dan ook tot de zijns inziens enige mogelijke houding 
tegenover het spiritisme: 'Onthouding, volstrekte onthouding is hier wijsheid, en deze 
wordt zelfs plicht voor degenen, wier betrekking in de maatschappij hen tot voorbeeld 
voor anderen stelt.'-'' De wetenschapper had dus geen keus; het was zijn maatschappelijke 
plicht om het spiritisme niet te onderzoeken. 

Ook Dirk Huizinga wilde in de jaren 1890, toen de roep om onderzoek van het spiri
tisme sterker werd onder invloed van buitenlandse voorbeelden hiervan, niet meegaan 
met de 'teekenen des tijds': 

In onzen fin-de-siècle tijd hebben wij vreemde dingen zien gebeuren. 'Omnia jam fiunt', kunnen wij 

haast dagelijks zeggen. Wij hebben gezien, hoe een chemicus als Crookes en een bioloog als Wallace 

als geloovige discipelen neerzaten aan de voeten van den spiritist Home. Wij hebben gezien, hoe een 

astronoom als Zöllner de goocheltoeren van Slade voor goede munt opnam.Wij hebben gezien, hoe 

Miss Fay en Madame Blavatsky geloof vonden bij mannen, die de summi honores hadden verkregen op 

natuur- en geneeskundig gebied. Dat en nog veel meer zijn de teekenen des tijds, die de denkende 

beschouwer niet over het hoofd zal zien. Voor het ogenblik zullen wij echter die feiten laten voor het

geen ze zijn. Want een spiritistische séance is geen akker, waarop men veel kans heeft vruchten van 

wetenschap te oogsten.''* 

Een andere vooraanstaande wetenschapper die in de traditie van onthouding paste was de 
filosoof G.J.P.J. Bolland. Volgens Bolland was niemand ooit door 'zonderlinge gezichts
begoochelingen of onverklaarbaar geklop' wijzer geworden en was het spiritisme een 
'welig tierend bijgeloof'. Vooral het feit dat de hoogleraar een oordeel velde, zonder eerst 
onderzoek te hebben gedaan stoorde de spiritisten. Bolland was niets meer dan een 
'kamergeleerde' die 'wetenschappelijke waarnemingen van onderlegden op spiritistisch 
gebied' negeerde en weigerde zelf spiritistische seances bij te wonen.^* 

26 D. Lubach, 'Een woord over den tafeldans', .Album der Natuur 7 (1858) 283-288 (zoals geciteerd door Gib
bels (n. 2), 'Daniel Dunglas Home', 129). 

27 Pieter Harting, 'Hallucinatiën en verwante verschijnselen'. Album der Natuur (1873) 161-196. Met dank aan 
Rienk Vermij die mij op de precieze vindplaats van dit artikel wees. In Het Toekomstig Leven wordt voor 
'het anathema van den Utrechtse hoogleraar' abusievelijk naar jaargang 1872 van Album der Natuur ver
wezen. T.J. Haverkamp, 'Lezing bij onze antipoden', Het Toekomstig Leven 8 (1904) 45; J.S. Göbel, 'Over "Het 
spiritisme en zijn gevaren"'. Het Toekomstig Leven 12 (1908) 337-342, 353-359. 369-374. 399-407. i.h.b. 337. 

28 Dirk Huizinga, 'Vitalisme en mechanisme'. Handelingen van het vierde Nederlandsch Natuur- en Genees
kundig Congres ('s-Gravenhage 1893) II, 18-36, i.h.b. 23. 
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In Het toekomstig leven werd de onthoudingstactiek van Harting - het 'anathema van den 
Utrechts hoogleraar' - herhaaldelijk verfoeid, omdat het nog een lange doorwerking had 
op de houding van de meeste Nederlandse wetenschappers, zoals inderdaad blijkt uit de 
mening van Huizinga en Bolland.3° In 1901 stuurde de redactie een exemplaar van het 
tijdschrift aan 'alle Professoren, alle Predikanten en andere Geestelijken, alle Magistraten 
te Utrecht'. In dit nummer werd de 'verminkte voorstelling' die professor N. Kapteyn bij 
zijn rectoraatsrede had gegeven van de proeven van Zöllner met het medium Slade aange
toond. Maar hoofdredacteur Göbel moest, snerend naar Hartings banvloek, teleurgesteld 
concluderen dat de handschoen niet werd opgenomen: 'Men "onthield zich" en zweeg als 
het graf.'J' 

In 1908 kwam er tot vreugde van de redactie van Het toekomstig leven dan eindelijk ver
andering in de periode van 'onthouding'. De brochure Het spiritisme en zijn gevaren van 
de Amsterdamse arts I. Zeehandelaar was weliswaar zeer kritisch, maar het was toch 'het 
eerste Nederlandse geschrift van een akademisch geschoolde, dat ten minste de verdien
ste heeft van optewekken tot een onderzoek van verschijnselen, die reeds zoo oud zijn als 
de menschheid, en waarvan de werkelijkheid eerst vóór 30 jaren door akademische geleer
den in het buitenland werd erkend.'̂ ^ Een jaar eerder was er in De gids al een artikel van 
Zeehandelaar verschenen met hetzelfde onderwerp. Zeehandelaar levert in dit artikel niet 
alleen uitvoerige kritiek op de onlogische bewijsvoering van de spiritisten, maar bena
drukt vooral dat het spiritisme een gevaar vormt voor de gezondheid en dat het hierdoor 
bestrijding behoeft van medische zijde: 'Onzen tijd van neurosen en toenemende krank
zinnigheid, van overlading op elk gebied van geestelijk leven en verminderden weerstand 
der individuen heeft behoefte aan rust en niet aan meerdere hersenprikkels.'" 

In Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde deed Zeehandelaar zijn betoog nog eens 
dunnetjes over. Juist omdat Zeehandelaar het spiritisme in de handen van leken gevaar
lijk vindt, roept hij op tot onderzoek vanuit wetenschappelijke zijde.^'' Zoals nog aan bod 
zal komen, was het uitgerekend deze arts die de drijvende kracht werd achter de uitein
delijke oprichting van een Nederlandse SPR in 1920. Maar alvorens hierop in te gaan is 
het belangrijk om de reactie vanuit de spiritistische gelederen op deze eerste echte tegen
stander en de houding van het spiritisme ten opzichte van wetenschap in het algemeen te 
onderzoeken. 

Het spiritisme versus de wetenschap 
Zowel bij de confrontatie met als de incorporatie van wetenschap is er voor wat betreft 
het spiritisme sprake van hetzelfde fenomeen, namelijk het gebruik van wetenschap als 
referentiekader, of zoals godsdiensthistoricus Olav Hammer het noemt: wetenschap als 

29 A. Zelling, 'Prof. Bolland over 't spiritisme'. Het Toekomstig Leven 16 (1912) 36-39. Dit artikel was overgeno
men uit Tijdspiegel Vin december 1912. Voor Bollands mening over theosofie en spiritisme, zie; G.J.P.J. 
Bolland, Mevrouw Blavatsky en hare 'theosophie'. Eenepoging tot voorlichting (Leiden 1911). 

30 Zie ook; A.J.C. Snijders, 'Contra', Pro en Contra. Betreffende vraagstukken van algemeen belang, serie JI, afle
vering 3: 'Spiritisme' (Baarn 1906) 22-32, i.h.b. 22. 

31 Göbel (n. 27), 'Over "Het spiritisme en zijn gevaren"', 338. 
32 G.P.H.Z.,'De wetenschap en het spiritisme', Het Toekomstig Leven 12 (1908) 346-349, i.h.b. 348-349. 
33 I. Zeehandelaar, 'Het spiritistisch gevaar', De Gids 71 (1907) VI, 306-337, i.h.b. 325. 
34 I. Zeehandelaar, 'Ingezonden. Zenuwziekten en spiritisme', Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde 53 

(1907) 11,708-710. 
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bepalende 'Ander'.-" In deze retorische strategie wordt wetenschap als negatieve én als 
positieve 'Ander' gebruikt. Vaak is er in de bijdragen in Het toekomstig leven dan ook een 
dubbelzinnige houding tegenover de wetenschap zichtbaar, die zich kenmerkt door zowel 
afkeuring als bewondering. Hoe de stemming in één alinea kan omslaan van wetenschap als 
positieve naar wetenschap als negatieve 'Ander' blijkt bijvoorbeeld uit de volgende passage: 

Een heele categorie van occultisten is er tegenwoordig, die angstvallig alles, wat op mysticisme gelijkt, 
vermijden en bij hun onderzoek en studie de meest wetenschappelijke methodes volgen. Zij huldigen 
de moderne wetenschap door haar na te volgen in wat zij goeds heeft: het proefondervindelijk onder
zoek, en de wetenschap betoont haar erkentelijkheid door hun de rug toe te draaien. [,..] Wij 
'quasi-ontwikkelden', propagandisten van het bijgeloof, niëeren niet alleen niet het bestaan van een 
wetenschappelijke onderzoeksmethode, maar wij vragen dringend en vergeefs aan de in die methode 
ervarenen op ons leekenwerk toe te zien, het te volmaken, nog liever; het ons uit de hand te nemen. 
Maar de wetenschap vertikt het. En daarom vertikken wij der wetenschap meer eer te geven dan haar 
toekomt.'' 

Dat de wetenschap weigerde om onbevooroordeeld onderzoek te doen naar de spiritisti
sche verschijnselen stak nog het meest. In Het toekomstig leven werd dit 'apriorisme' en 
'dogmatisme' als zeer onrechtvaardig beschouwd: 'A priorisme! Een beschuldiging den 
wetenschappelijk gevormde dikwerf naar het hoofd geslingerd, waar het zijn oordeel geldt 
over verschijnselen, welke buiten de sfeer van zijn gewoon studieveld vallen.'-^'' Ook Frede
rik van Eeden, die naast schrijver een van de pioniers van de parapsychologie was, had 
in voorgaande jaren meermalen zijn afkeuring uitgesproken over de vooringenomenheid 
van natuurwetenschappers, die geen nieuwe feiten in het systeem van natuurwetten wilde 
toelaten.-'** Olav Hammer noemt de retoriek waarbij de eigen achtergestelde positie ten 
opzichte van de conventionele wetenschap wordt benadrukt 'underdog rhetoric'.-'^ 

Een andere retorische strategie die onderdeel uitmaakte van het gebruik van weten
schap als negatieve 'Ander' is het spreken in tegenstellingen.'*" De voornaamste daarvan is 
de tegenstelling tussen spiritualisme en materialisme, maar hieraan kleven nog allerlei 
bijbehorende betekenissen, zoals die tussen geest en stof, tussen ziel en rede, tussen het 
onvergankelijke en het vergankelijke, maar ook tussen leken en professoren en de daaraan 
verbonden tegenstellingen tussen gevoel en verstand en tussen volk en elite. In deze trant 
schrijft spiritist Paul Horrix een open brief aan Jurriaan Menno Huizinga, arts en Inspec
teur van het Geneeskundig Staatstoezicht: 

35 De term 'significant Others' werd in de jaren dertig van de twintigste eeuw geïntroduceerd door George 
Herbert Mead en is gebruikt in de theorie van persoonlijkheidsontwikkeling. Hier wordt het concept als 
een metafoor gebruikt om het proces aan te duiden waarbij leiders van religieuze bewegingen de identiteit 
van hun leer construeren in relatie met abstracte of concrete Anderen. Hammer, Claiming knowledge, 44-
45-

36 P.M.W., 'De suprematie der wetenschap. Een wederwoord'. Het Toekomstig Leven 15 (1911) 258. 
37 J.Th. den Hartog, 'De moreele waarde van het spiritisme voor wetenschap en godsdienst', Het Toekomstig 

Leven 4 (1900) 158-160,175-176,199-202, i.h.b. 158. 
38 Zie met name: Frederik van Eeden, 'Het hypnotisme en de wonderen' [1886] Studies I (4'-' druk; Amsterdam 

1905) 139-167; Idem, 'De spiritistische verschijnselen' [1890), ] Studies I (4'̂  druk; Amsterdam 1905) 197-245. 
39 Hammer (n. 18), Claiming knowledge, 252. 
40 Het spreken in tegenstellingen is kenmerkend voor deze periode als geheel. Kosmann spreekt in dit ver

band van 'deze antinomieëntafel van het Nederlandse fin-de-siècle'; E.H. Kossmann, De Lage Landen 
1780-1980. Twee eeuwen Nederland en België, 1,1780-1914 (herziene druk, Amsterdam 1986) 362. Het begrip 
'antinomieëntafel' is afkomstig van J. Kamerbeek jr., 'Huizinga en de beweging van tachtig', Tijdschrift voor 
Geschiedenis 67 (1954) 147. Zie ook: Mary Kemperink, Het verloren paradijs. De Nederlandse literatuur en de 
cultuur van het fin de siècle (Amsterdam 2001) 345. 
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Met behulp van magnesiumlicht 
gemaakte opname van een zitting 
van de Italiaanse professor in de 
sterrenkunde Francisco Porro met 
het bekende medium Eusapia 
Palladino. Porro's commentaar na 
de zitting luidt volgens het artikel 
in Het toekomstig leven: 'Ik heb 
gezien en goed gezien hoe de tafel 
zich meermalen van de vloer ver
hief en bleef zweven zonder eenig 
zichtbaar aanrakingspunt met de 
omringende voorwerpen. De ver
heffing bedroeg eenige decimeters 
en duurde twee, drie, zelfs vier 
seconden.' N.N., 'Zittingen van 
prof. Porro met het medium 
Eusapia Palladino', Het Toekomstig 
Leven 7 (1903) 256-258. 

U moge de uiting van dat warme zieleleven weinig aantrekkelijks bieden en u moge zich liever ver

meien in uwe louter verstandelijke aandoeningen, maar ik verzeker u, het volk heeft een hart; vergeet 

dat niet; het volk voelt en voelt diep! En waar het innigste en het heiligste gevoels-leven tot de uiting 

van een hooger natuurlijk instinkt dringt, daar blijkt dan uw louter verstandelijke wetenschap, met 

wier hoogste gezag u bekleed is, een volkomen holle phrase.*" 

De genoemde tegenstellingen worden nog benadrukt door te spreken in termen van strijd 
en oorlog. 'De voornaamste taak van het Spin, althans in de eerste jaren, moet zijn: 
bestrijding van het materialisme, den godsdienst van de stof.' Het spiritistisch congres dat 
in 1900 in Parijs werd georganiseerd, had het streven om 'alle onafhankelijke spiritua
listische krachten tot één bond te brengen in den strijd tegen 't Materialisme.' Deze strijd 
wordt omschreven als 'de oude worsteling tusschen wetenschap en geloof in een nieuwe 
gedaante', oftewel 'de strijd tusschen spirit(ual)isme en materialisme, het onvergankelijke 
tegenover het vergankelijke, het tijdelijke, wisselende tegenover hetgeen eeuwig was, is en 
blijven zal.'''- De strijd- en oorlogsmetaforiek werden vaak tot in het karikaturale door
gevoerd, vooral door hoofdredacteur Göbel: 

De eigenlijke strijd nadert. In het kamp van den tegenstand slaapt men niet, hoe lang het daar ook stil 

was. Scherp wordt onze beweging gadegeslagen. Elke onvoorzichtigheid, elke verdeeldheid, elke zwak

heid, elke onnauwkeurigheid in het waarnemen met argusoogen bespied.''-' 

Toen Göbel in 1908 in de persoon van de eerder genoemde arts Zeehandelaar eindelijk 
een 'kampioen uit het wetenschappelijk kamp'op het 'spiritistisch toernooiveld' had 

41 Paul Horrix, 'Open brief aan den heer J. Menno Huizinga, arts. Inspecteur van het Geneeskundig Staats
toezicht te 's-Gravenhage', Het Toekomstig Leven 3 (1899) 139-140, i.h.b. 140. 

42 N.N., 'Inleiding, gehouden op de verg. van 't district "Utrecht" van Harmonia op 2 oct. '96', Het Toekomstig 
Leven 1 (1897) 131-134, i.h.b. 133; Léon Denis,'Het spiritistisch congres in 1900', Het Toekomstig Leven $ (1899) 
113-114, i.h.b. 114; Den Hartog, 'De moreele waarde van het spiritisme voor wetenschap en godsdienst', 158. 

43 J.S. Göbel, 'Aan de lezers'. Het Toekomstig Leven 3 (1899) 1-2, i.h.b. 2. 
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mogen begroeten, betreurde hij dat diens 'wapenuitruisting' geen sporen droeg van prak
tische ervaring. In een reeks van artikelen ging Het toekomstig leven de 'strijd' aan met 
Zeehandelaar, onder toezicht van twee door het tijdschrift aangewezen 'kamprechters', 
om zo de bezwaren van Zeehandelaar tegen het spiritisme één voor één van een weer
woord te voorzien.'''' 

De oorlogsmetaforiek die al langer dienst had gedaan om de strijd tussen geloof en 
wetenschap te verbeelden"" werd door de spiritisten opnieuw ingezet om uitdrukking te 
geven aan hun strijd met de conventionele wetenschap. De tegenstelling was echter niet 
meer geloof tegenover wetenschap, maar een 'andere' wetenschap tegenover de 'officieele' 
wetenschap. Net zoals de oorlogsmetaforiek de gecompliceerde verhouding tussen geloof 
en wetenschap geen recht deed, gold dit ook voor de relatie tussen spiritisme en weten
schap. Juist het afzetten tegenover de 'Ander' geeft aan dat deze 'Ander' niet alleen als 
referentiekader dient, maar ook als iets nastrevenswaardigs wordt beschouwd. Het was 
dan ook niet zozeer de wetenschap als zodanig die 'bestreden' diende te worden, maar 
meer de richting waarin zij zich bewoog. De meeste spiritisten stonden, zoals uit het ver
volg blijkt, een andere, 'vergeestelijkte' wetenschap voor die bereid was 'een stapje over 
de feiten en verschijnselen' heen te doen. 

Incorporatie van spiritisme en wetenschap: De wetenschap in het spiritisme 
Bij het onderzoeken van het gebruik van wetenschap als positieve 'Ander' door het spiri
tisme heb ik onderscheid gemaakt tussen paratekstuele en tekstuele verwerking van 
wetenschap. Bij paratekstuele kenmerken moet worden gedacht aan ondertitels, rubrie
ken en titulatuur. De eerder genoemde ondertitels van Het toekomstig leven droegen alle 
respectievelijk de termen 'studie', 'onderzoek' of'wetenschappen' in zich. Ook rubrieken 
als 'wetenschappelijke artikelen', 'spiritistische feiten en verschijnselen', en 'critiek' doen 
wetenschappelijk (empirisch, kritisch) aan. Wel staan deze rubrieken zij aan zij met 
feuilletons, gedichten, en trance-toespraken. Maar de nadruk ligt toch op het wetenschap
pelijke gehalte van het spiritisme, of in ieder geval moet die indruk worden gewekt. Een van 
de voornaamste strategieën die hiervoor in Het toekomstig leven, maar ook in vele andere 
spiritistische publicaties uit deze periode, wordt gehanteerd is het autoriteitsargument. 

De redacteuren hadden zelf geen academische opleiding, maar zij poogden zoveel 
mogelijk wetenschappers te noemen, het liefst met academische titels en onderscheidin
gen, die het spiritisme ondersteunden of op zijn minst hadden onderzocht. Omdat 
Nederlandse wetenschappers lange tijd zeer kritisch bleven staan tegenover het spiritisme, 
moest voor dit wetenschappelijke cachet vooral naar het buitenland worden gekeken. 
Regelmatig werd als een soort mantra een rijtje bekende buitenlandse wetenschappers 
genoemd die het spiritisme ondersteunden: uit Engeland Alfred Russel Wallace, William 
Crookes, James H. Hyslop, Frederick W.H. Myers en Richard Hodgson; uit Duitsland Karl 
du Prei, Friedrich Zöllner, Gustav T. Fechner; uit Amerika William James; uit Rusland 
Alexander N. Aksakow; uit Italië Giovanni V. Schiaparelli, Cesare Lombroso en Enrico 
Morselli; uit Frankrijk Camille Flammarion en Charles Richet.'''' 

44 Göbel (n. 27), 'Over "Het spiritisme en zijn gevaren"', 338. 
45 K. van Berkel, 'Een ontmantelde metafoor. Over de geschiedenis van het conflict tussen geloof en weten

schap, in het bijzonder in Nederland', Gewina 17 (1994) 57-67. 
46 Zie bijvoorbeeld: J.S. Göbel, 'Lezing te Arnhem', Het Toekomstig Leven 4 (1900) 23-26, i.h.b. 24; LS. Göbel, 

'De Heraut en het spiritisme', Het Toekomstig Leven 9 (1905) 34-35, i.h.b. 35; H.N. de Fremery, 'Weten
schappelijk onderzoek". Het Toekomstig Leven 11 (1907) 218-224, i.h.b. 220; P. Goedhart, 'Open brief aan prof. 
dr. H. Treub', Het Toekomstig Leven 18 (1914) 28-30, i.h.b. 29. 
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In 1901 stelde H.B. Kennedy van Dam, ook actief als medewerker van Het toekomstig leven, 
zelfs een lijst samen van 'eminente getuigen' uit binnen- en buitenland die het spiritisme 
ondersteunden. Het doel van de lijst was om de 'wetenschappelijke grondslag' van het 
spiritisme als een onomstotelijk feit te presenteren. Kennedy van Dam deed dit door 
zoveel mogelijk titels en onderscheidingen bij de genoemde wetenschappers op te som
men.*' Redacteur De Fremery was zich er van bewust dat het gebruik van wetenschappelijke 
namen een strategie was die werkte: 

Vandaar dat wij zoveel waarde hechten aan de verslagen, die Crookes, Wallace, Richet, Flammarion, 

Lombroso, Morselli, e.a. van hun onderzoekingen gegeven hebben. Voor de meesten onzer zijn dit 

enkel namen, maar wij weten nu eenmaal dat die namen klinken in de wetenschappelijke wereld, en 

daaraan ontleent al wat zij schrijven een zekere waarde"* 

Ook de schrijver Felix Ortt, die zijn eigen academische én adellijke titel evenmin onvermeld 
liet, besefte dat het publiek niet op 'vage mededeelingen' afging, maar namen wenste van 
'erkend eerlijke, scherpzinnige, wetenschappelijke onderzoekers.''''' Dit autoriteitsargument 
zette hij te pas en te onpas in, of het nu deze bijdrage voor Het toekomstig leven betrof, die 
hij later verwerkte tot een studie over het spiritisme, of zijn roman Naar het groote licht.^° 
Voor Ortt was het autoriteitsargument zelfs belangrijker dan eigen onderzoekservaringen.'' 

De tekstuele verwerking van wetenschap vindt deels expliciet plaats, maar wordt, zoals 
gebruikelijk bij het verplaatsen van wetenschap naar een buitenwetenschappelijke con
text, vaak impliciet vermengd met oudere wetenschappelijke theorieën en mythes.'^ Zo 
noemt De Fremery in zijn artikel 'Modern darwinisme' Darwin en Du Prei expliciet, maar 
refereert hij impliciet ook aan het vitalisme, het Lamarckisme en Haeckels recapitulatie
theorie." Een ander voorbeeld van een meer impliciete verwerking van wetenschap, is 
het verbeelden van wetenschap als 'gebouw', waaruit de bewondering voor de wetenschap 
kan worden opgemaakt. Zo schrijft Frederik van Eeden in een artikel over het spiritisme 
dat op het eerste gezicht kritisch is over het dogmatisme in de natuurwetenschap: 'Het is 
een fraai en imposant gebouw, het gebouw der natuur-wetenschappen - en wie er aan 
gebouwd heeft moet het wel lief krijgen.'^'' Ook Elise van Calcar uitte al jaren eerder gelijk
soortige kritiek op de vooringenomenheid van natuurwetenschappers, maar ook bij haar 
wordt de wetenschap bewonderend als gebouw verbeeld: 'Zoo is het thans met de tafel: 
draait en zweeft de tafel waarlijk, dan wankelt een goed deel van den voorgevel van het 
gebouw onzer wetenschap en natuurkennis en eischt ernstige herziening.'" 

47 H.B. Kennedy van Dam, Getuigenis voor het spiritualisme. Lijst van eminente getuigen ('s-Gravenhage 1901) 
1. Het idee om een lijst te maken van personen die overtuigd waren van de echtheid van de spiritistische 
verschijnselen, was afkomstig van Alfred Russel Wallace. A.R. Wallace, De wonderen en het hedend. spiri
tisme (ven. door D.J. Buysman) (Amsterdam z.d.). 

48 De Fremery (n. 46), 'Wetenschappelijk onderzoek', 223. 
49 Ortt (n. 49),'Het spiritisme', 149. 
50 Felix Ortt, Het spiritisme. Een studie ('s-Gravenhage 1899) 19-28; Felix Ortt, Naar het groote licht (Amster

dam 1899) 234, 237, 241, 242. 
51 Felix Ortt, 'Waarom ik voor mij zelf geen waarde hecht aan het bijwonen van seances'. Het Toekomstig Leven 

17 (1913) 356-
52 Gillian Beer, Open fields. Science in cultural encounter (Oxford 1996) 7-9, 228; Mary Kemperink, Ben Peper

kamp en Paul Wackers,'Literatuur en wetenschap. Ter inleiding", Nederlandse Letterkunde 9 (2004) 205-209, 
i.h.b. 206-207. 

53 H.N. de Fremery, 'Modern darwinisme". Het Toekomstig Leven 2 (1898) 325-328, 341-343, 357-360, 373-378, 
397-402, i.h.b. 326-327, 341, 377-378 (vitalisme, Lamarckisme), 328 (recapitulatietheorie). 

54 Van Eeden (n. 38),'De spiritistische verschijnselen", 200. 
55 Elise van Calcar, 'Wat wil toch dit teeken zijn?'. Op de grenzen van twee werelden 2 (1878) 39-85, i.h.b. 45-46. 
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Olav Hammer constateert dat de occultistische verwerking van wetenschap, door hem 
aangeduid met de enigszins verwarrende term 'scientism', zich vooral kenmerkt door het 
importeren van wetenschappelijke resultaten en de hieraan gekoppelde terminologie en 
technische toepassingen binnen een reeds bestaand normatief kader. 'De' wetenschappelijke 
methode, waarvan hij vooral het wetenschappelijke debat - 'peer review' - noemt, wordt 
volgens hem bij deze import achterwege gelaten.'* Inderdaad bevatten de door mij onder
zochte publicaties genoeg voorbeelden van de verwerking van wetenschappelijke resultaten, 
terminologie en technologie. Een voorbeeld bij uitstek hiervan vormt Handleiding tot de 
kennis van het spiritisme (1904) van De Fremery. Röntgenstralen, trillingstoestanden in 
de ether, protoplasma, evolutie van onze zintuigen, levenskracht, fluïde, magnetisme, de 
draadloze telegraaf, en geestenfotografie worden tot een amalgaam gesmeed dat de lezer 
moet overtuigen van 'het onomstootelijk bewijs voor het voortleven van het menschelijk 
bewustzijn na den stoffelijken dood'.'' Maar het zou onjuist zijn om te beweren dat het 
alleen gaat om een oppervlakkige verwerking van wetenschappelijke resultaten. 

Dat De Fremery en Göbel ook methodisch wetenschappelijkheid nastreefden is overdui
delijk: '[...] juistheid in het waarnemen, zelfkritiek in het waarderen onzer waarnemingen, 
exacte beschouwing en sobere beschrijving in hunne beschouwing mogen in toenemende 
mate onze gidsen zijn.''* Maar Het toekomstig leven probeerde niet alleen met een weten
schappelijke werkwijze empirisch bewijs te verzamelen. Het tijdschrift ondernam, zoals 
eerder aangegeven, talloze pogingen om het wetenschappelijke debat aan te gaan. Dat het 
hierbij nul op het rekest kreeg had deels te maken met de afwijzende houding van de dag
bladpers''* en de 'onthouding' van de gevestigde wetenschap. Er was echter ook een 
interne oorzaak voor het niet van de grond komen van het debat: de meeste auteurs in 
Het toekomstig leven timmerde de discussie op voorhand al dicht, omdat zij de zogenaamde 
geestenhypothese als sluitende verklaring, inclusief spiritistische moraal, aannamen. 

De geestenhypothese stelde dat geesten en dus niet de krachten der levenden de para
normale verschijnselen veroorzaakten. De wetenschap die deze spiritisten voorstonden 
was wel empirisch, maar bood ook ruimte voor speculatie. Dat deze positie als dubbel
zinnig kon worden opgevat, werd door deze spiritist maar al te goed beseft: 

Het moge, door ons heftig protest, den schijn hebben, alsof de spiritualisten eene vijandige stelling 

tegenover de natuurkundige wetenschap innemen, toch is het tegendeel waar. [...] 

Daarom voeren ook zij [de 'spiritualisten'] deze woorden in hun banier en zeggen met den natuur

onderzoeker: What we want are facts. Maar zij volgen deze empirische methode niet zoo beangst voor 

eenige afwijking als de tegenwoordig zoo eenzijdige beoefenaar der natuurwetenschap en geneeskunde. 

Zij erkennen de groote waarde der speculatieve wetenschap, die wel een stapje over de feiten en ver

schijnselen heen doet en daardoor in staat is het terrein, dat voor haar ligt, te overzien.'"" 

56 Hammer (n. 18), Claiming knowledge, 203-206. 
57 H.N. de Fremery, Handleiding tol de kennis van het spiritisme (1904) 260. 
58 J.S. Göbel, 'Aan de lezers', Het Toekomstig Leven 3 (1899) 1-2. 
59 De redactie van Het Toekomstig Leven had het sterke vermoeden dat de pers in Nederland het publiek 

misleidde wat het spiritisme betrof. N.N, 'Door bevooroordeelden bril bezien'. Het Toekomstig Leven 5 (1901) 
30; N.N., 'Korte aantekeningen. De pers en 't spiritualisme'. Het Toekomstig Leven 6 (1902) 357-358. Zie ook; 
N.N., 'Nog altijd belangstelling'. Het Toekomstig Leven 1 (1897) 22; H.N. de Fremery, 'De afval (?) van prof. 
Flammarion', Het Toekomstig Leven 3 (1899) 232-234; H.N. de Fremery, 'Een onhandig tegenstander'. Het 
Toekomstig Leven 8 (1904) 182-184, 205-207, 217-219, 250-252, 266-271. 

60 E.,'Onwetendheid en vooroordeel'. Het Toekomstig Leven 1 (1897) 341-343, i.h.b. 343. 
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Een van de manieren die spiritisten gebruikten om tegemoet te komen aan het verlangen naar 'harde' fei
ten en bewijzen was de geestenfotografie. Het toekomstig leven nam in 1900 delen over van het verslag van 
'proeven met psychische fotografie' van de Duitse wetenschapper Wilhelm Hotz. De foto's, waarop het 
medium Minna Demmler en de geest van haar nicht te zien zijn, vormden volgens het tijdschrift 'het bewijs, 
dat onze overledenen zich werkelijk kunnen manifesteeren en dat de kloof tusschen levenden en dooden 
door het Spiritisme overbrugd is.' N.N., 'Geestenfotografie', 1, Het Toekomstig Leven 4 (1900) 92. 

Binnen Het toekomstig leven bestond onenigheid tussen de spiritisten die de geestenhy
pothese als verklaring aannamen en speculatie belangrijker vonden dan empirisch bewijs 
en de voorstanders van een parapsychologische benadering, die naast de geesten ook de 
krachten van de levenden als mogelijke verklaring zagen van de verschijnselen. In 1904 
kwam de interne richtingenstrijd aan het licht toen Göbel De Fremery verweet dat deze 
teveel concessies deed aan wetenschappelijke tegenstanders.*' In 1914 leidde de onenig
heid tussen de twee redacteuren uiteindelijk tot een breuk, waarbij Fremery aan het 
kortste eind trok en terugtrad als redacteur. 

Het spiritisme in de wetenschap 
Zoals uit het voorgaande is gebleken waren het in Nederland, in tegenstelling tot de ons 
omringende landen, niet natuurwetenschappers die het voortouw namen in het weten
schappelijk onderzoek van de spiritistische verschijnselen. De roep om onderzoek van de 
spiritistische claims werd in Nederland vooral geuit en uitgevoerd door schrijvers met al 
dan niet een academische opleiding en vaak een grote wetenschappelijke belangstelling.*^ 

61 J.S. Göbel, 'Boekbeschouwing', Hef Toekomstig Leven 8 (1904) 174-176. Zie ook; H. van Dongen en J.L.F. 
Gerding, PSI in wetenschap en wijsbegeerte. Geschiedenis van het parapsychologisch onderzoek in Nederland 
(Deventer 1983) 23-24. 

62 Leonieke Vermeer, '"Alles is mystiek". Literaire spiritisten over natuurwetenschap in het Nederlandse fin de 
siècle', Groniek^B (2005) 277-294. 
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Frederik van Eeden was de eerste Nederlander die lid werd van de Engelse SPR. Na gepro
moveerd te zijn in de medicijnen in 1885, ook het jaar waarin hij De kleine Johannes 
schreef, specialiseerde hij zich in Parijs in hypnose en psychische geneeswijze. In 1887 
richtte hij samen met dr. W.A. van Renterghem in Amsterdam het eerste Nederlandse 
Instituut voor Psychotherapie op. Van Eedens artikel 'Het hypnotisme en de wonderen' 
dat in 1887 in De nieuwe gids verscheen was voor velen in Nederland de eerste kennisma
king met een wetenschappelijke benadering van deze verschijnselen. Hij benadrukt in dit 
artikel dat natuurwetenschap even mystiek is als magnetisme, mesmerisme, somnambu-
lisme en spiritisme, die hij aanduid met 'vrij neutrale stelsels' of'systemen'. In 1889 was hij 
een van de veertigduizend deelnemers aan het wereldcongres van spiritisten in Parijs. Zijn 
pogingen om in 1890 een Nederlands equivalent van de Engelse SPR op te richten, hadden 
geen succes. 

Naast Frederik van Eeden waren er veel andere schrijvers die zich aangetrokken voelde 
tot het spiritisme en de theosofie.*-' Een aantal van hen, zoals Marcellus Emants, Felix 
Ortt en H.J. Schimmel, schreef artikelen in Het toekomstig leven. In 1901 verscheen 
Emants' eerste bijdrage in dit tijdschrift in de vorm van een zeer kritische ingezonden 
brief, waarin hij zichzelf een 'trouw lezer van Het Toekomstig Leven' noemt, die zich ech
ter niet kan verenigen 'met de metode in Het Toekomstig Leven gevolgd' aangezien die 
'ernstige denkers' alleen maar afschrikt. Emants doelde op het feit dat het tijdschrift de 
eerder genoemde 'geestenhypothese' klakkeloos als verklaring aannam, terwijl deze 'door 
de meeste mannen van de wetenschap' werd verworpen.*•* In 1902 schreef Emants weder
om dat hij de geestenhypothese nog onvoldoende bewezen achtte, maar deze keer riep hij 
ook op tot actie om hierin verandering te kunnen brengen, namelijk door de oprichting 
van een Nederlandse SPR.*' In 1903 nam hij zelf het onderzoek van het beroemde Itali
aanse medium Eusapia Paladino ter hand.** In datzelfde jaar herhaalde Emants zijn 
oproep en sprak hij de wens uit dat Van Eeden benaderd zou worden om een dergelijke 
'vereniging van onbevooroordeelde mannen' op te richten. Uit de reactie van de redac
teuren Göbel en De Fremery blijkt dat ze Van Eeden al een aantal keren tevergeefs hadden 
benaderd. Uit een eigen reactie van Van Eeden die in Het toekomstig leven werd afgedrukt 
blijkt dat hij het te druk had,*" maar zijn steeds minder kritische houding tegenover het 
spiritisme zal hier ook mee te maken hebben gehad.*^ 

Ook de poging die Emants in 1904 ondernam om 'een man met een wetenschappelijke 
titel' te vinden die de Nederlandse SPR zou willen leiden, liep op niets uit. De doctor in 
de wiskunde die Emants op het oog had, was naar het buitenland verdwenen.*' In 1906 
deed De Fremery nog een oproep om tot 'psychisch onderzoek' te komen, zonder resul
taat.'" Tot vreugde van De Fremery en Emants lukte het de medisch student Floris Jansen 

63 Derk Jansen, 'Spiritisme en theosofie in het werk van Louis Couperus, Marcellus Emants en Frederik van 
Eeden', in: Goffe Jensma en Ynie Kuiper ed., L^e god van Nederland is de beste. Elf opstellen over religie in de 
moderne Nederlandse literatuur (Kampen 1997) 31-47; Mary Kemperink (n. 40), Het verloren paradijs, 260. 

64 Marcellus Emants, 'Ingezonden', Het Toekomstig Leven 5 (1901) 58-60, i.h.b. 58. 
65 Marcellus Emants, 'Waar behoefte aan bestaat', Het Toekomstig Leven 6 (1902) 137-139. 
66 Marcellus Emants, 'Een zitting met Eusapia Paladino', De Gids (1903) 65-81. 
67 H.N. de Fremery, 'Een "Psychic Research Society" in Manchester", Het Toekomstig Leven 8 (1904) 40-43, i.h.b. 

40. 
68 Jan Fontijn, '"Douwes Dekker is hier. Ben ik welkom?"' Van Eedens obsessie voor het spiritisme'. Maatstaf 

2 (1994) 1- 24, i.h.b. 2-12. 
69 Marcellus Emants, 'Een "Society for Psychical Research" in Nederland', Het Toekomstig Leven 8 (1904) 62. 
70 H.N. de Fremery, 'Hoe is het psychisch onderzoek te bevorderen?'. Het Toekomstig Leven 10 (1906) 38-39, 

i.h.b. 38. 
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in 1907 wel om in Amsterdam het eerste parapsychologische laboratorium ter wereld op te 
richten. Er bestond zelfs enige, weliswaar kritische, belangstelling vanuit wetenschappelijke 
zijde; dr. A.W. Van Renterghem, dr. I. Zeehandelaar en dr. C.J. Wijnaendts Francken brach
ten een bezoek aan het laboratorium. Maar onder de lezers van Het toekomstig leven was het 
enthousiasme niet groot, zoals valt op te maken uit de geringe weerklank op een oproep 
om broodnodige financiële steun.'' Na een jaar ging het laboratorium vanwege de finan
ciële problemen al weer ter ziele.'' 

Uiteindelijk werd een Nederlandse SPR toch een feit, maar deze kwam nota bene tot 
stand door de inspanningen van de eerder genoemde fervente tegenstander van het spiri
tisme, de arts Zeehandelaar. In 1908 schreef hij de volgende slotwoorden in zijn brochure 
De gevaren van het spiritisme: 'Een Nederlandsche vereeniging tot bevordering van psy
chisch onderzoek is dan ook een dringende eisch van den tijd.' Pas in 1920 werd deze eis 
ingewilligd toen er op initiatief van Zeehandelaar eindelijk een Nederlandse SPR van de 
grond kwam. Noch Emants, noch Van Eeden, noch de redactieleden van Het toekomstig 
leven maakten deel uit van het bestuur. Wel was het eindelijk gelukt om wetenschappelijke 
kopstukken te strikken voor het bestuur, dat werd voorgezeten door Gerard Heymans." 
Door verzet vanuit spiritistische hoek tegen de wetenschappelijke, 'anti-spiritualistische' 
benadering moest Heymans echter in 1925 al aftreden.'"' 

Uit de ontwikkelingsgeschiedenis van het Nederlandse onderzoek naar de paranormale 
verschijnselen blijkt een voortdurende tegenstelling tussen de kritisch-wetenschappelijke 
en de spiritistische benadering hiervan. Ook op de platformen die wel van de grond 
kwamen - het tijdschrift Het toekomstig leven, het psycho-fysisch laboratorium, en uit
eindelijk de Nederlandse SPR - lukte het niet of nauwelijks de neuzen dezelfde kant op te 
laten wijzen. De Nederlandse wetenschappers die het ondanks, of wellicht dankzij, hun 
kritische houding toch noodzakelijk vonden om de spiritistische claims te onderzoeken 
waren vooral te vinden onder (para)psychologen, psychiaters en artsen. Vanuit een geheel 
andere hoek kwam er echter ook toenadering tot het spiritisme en de aan haar verwante 
alternatieve geneeswijzen, namelijk vanuit de rechtswetenschap en de politiek in de dis
cussie over het artsenmonopolie in 1913. Hoewel deze kwestie ook uitgebreid aan bod 
kwam in de kolommen van Het toekomstig leven, zal ik er hier niet dieper op ingaan, 
omdat het recentelijk uitvoerig en gedegen elders is behandeld.^' 

71 H.N. de Fremery, 'Het plan van den heer Floris Jansen", Het Toekomstig Leven 10 (1906) 313-314. 
72 De onderzoeken van Floris Jansen zijn vanaf maart 1907 gepubliceerd: Driemaandelijkse verslagen van het 

psycho-fysisch laboratorium te Amsterdam, gevende verslag van alle onderzoekingen naar het verband tussen 
de levensverschijnselen en de aetherenergie. Zie ook: J. Kappers, 'The development of parapsychology in 
Holland", in; A. Angroff en B. Shapin, Parapsychology today: a geographic view (New York 1973); Van Don-
gen en Gerding, PS! in wetenschap en wijsbegeerte, 24-28; Wim Kramer, 'Pionier in de parapsychologie. Het 
laboratorium van Floris Jansen', SkepteriS (4) winter 2005,00k te raadplegen via internet: http://www.skep-
sis.nl/floris-jansen.html 

73 Naast Heymans maakten onder andere initiatiefnemer dr. 1. Zeehandelaar, prof. dr. G. Jelgersma (vice-voor-
zitter), dr. H.J.F.W. Brugmans, dr. J.C. Kapteyn, theoloog en filosoof J.D. Bierens de Haan, en ds. M. 
Beversluis deel uit van het bestuur. J.H. Sikemeier, Elise van Calcar-Schiotling (Haarlem 1921) 655. 

74 J. Valckenier Suringar, Mededeelingen der Studievereeniging voor 'Psychical Research' (1921) 2,10-12; zoals 
geciteerd door Douwe Draaisma, 'De witte kraai van Heymans. De Groninger telepathie-experimenten', in: 
idem ed.. Een laboratorium voor de ziel. Gerard Heymans en het begin van de experimentele psychologie 
(Groningen 1992) 80-95, i.h.b. 92. 

75 Frank Huisman, 'Wie geneest? De strijd om culturele autoriteit in de Nederlandse gezondheidszorg', in; 
Frans van Lunteren, Bert Theunisscn en Rienk Vermij ed., De opmars i'an deskundigen. Souffleurs van de 
samenleving (Amsterdam 2002J 99-118. 
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Besluit 
Het spiritisme speelde een rol van betekenis bij een belangrijk moderniseringsproces, 
namelijk de afbakening van bepaalde wetenschapsgebieden. Vanuit het perspectief van 
een aantal wetenschappen lagen de scheidslijnen met het spiritisme in de decennia rond 
1900 nog niet vast. Op het gebied van de psychologie zou de demarcatie tussen para
psychologie en spiritisme zich pas na 1925 voltrekken. De parapsychologie zelf is 
uiteindelijk een buitenbeentje gebleven binnen de psychologie en heeft in Nederland 
alleen in Utrecht in de vorm van een leerstoel, vanaf 1953 bekleed door W.H.C. Tenhaeff 
en tegenwoordig door Dick Bierman, voet aan de grond gekregen. Ook binnen de genees
kunde was er een aantal artsen dat het spiritisme op zijn minst wilde onderzoeken - in de 
eerste spiritistische genootschappen en in de persoon van Zeehandelaar wiens inspan
ningen voor de oprichting van een Nederlandse SPR uiteindelijk doorslaggevend waren. 
Bovendien vonden enkele artsen, samen met vertegenwoordigers van de intellectuele en 
bestuurlijke elite, dat de keuze voor alternatieve geneeswijzen een zaak was van de patiënt 
zelf en niet van de staat. Deze laatste discussie is overigens ook de afgelopen jaren weer 
verschillende malen opgelaaid. 

In deze zoekende tijd was Het toekomstig leven een podium waarop de verschillende 
stemmen in het debat gehoord konden worden. Hoewel de retoriek er vaak een was van 
confrontatie met de wetenschap, zocht het tijdschrift expliciet de wetenschappelijke dis
cussie op en stond het bol van de (para)tekstuele incorporatie van wetenschap. Grote 
aftvezigen op dit podium en in de discussie waren in Nederland, in tegenstelling tot het 
buitenland, de natuurwetenschappers. Rond 1850 was het nog niet uit den boze voor 
natuurwetenschappers als Logeman en Lubach om het spiritisme te onderzoeken, maar 
vanaf 1872 werd Hartings'anathema'het devies. Toch is het twijfelachtig of deze banvloek 
de enige reden voor de afwijzende houding van natuurwetenschappers is geweest. In 
dezelfde periode dat Het toekomstig leven opriep tot wetenschappelijk onderzoek van 'de 
spiritistische feiten en verschijnselen' en de Nederlandse natuurwetenschap grootse 
triomfen beleefde in de 'Tweede gouden eeuw', waren er namelijk wel degelijk natuur
wetenschappers die blijk gaven van een anti-materialistische, soms zelfs metafysische 
inslag. Hierbij moet worden gedacht aan de wiskundigen Brouwer en Mannoury en de 
fysici Van der Waals, Lorentz, Kohnstamm en Fokker.'* Brouwer en Mannoury vormden 
samen met Van Eeden de Signifische kring en Brouwer deed in 1916 mee aan enkele 
spiritistische seances bij Van Eeden."' Lorentz en Van Eeden hadden in 1913 persoonlijk 
contact en gingen naar eikaars lezingen."'* Maar ondanks deze filosofische interesses van 
natuurwetenschappers gingen de spiritistische conclusies hen kennelijk te ver en wilden 
ze hun wetenschappelijk prestige niet in de waagschaal stellen door zich in te laten met 
het spiritisme. Waarschijnlijk had Emants het goed gezien toen hij beweerde dat de 
richting die Het toekomstig leven opging 'ernstige denkers' wel moest afschrikken. 

Zo laat de ontwikkeling van de relatie tussen spiritisme en wetenschap verschillende 
posities op een glijdende schaal tussen twee uitersten zien. Er waren onvoorwaardelijk 
gelovende spiritisten die wetenschappelijk bewijs voor de geestenhypothese van onder-

76 Kai de Jong en Frans van Lunteren, 'Fokkers "greep in de verte". Nederlandse fysica en fdosofie in het inter
bellum", Gewina 26 (2003) 1-21, i.h.b. 12-17. 

77 Fontijn (n. 68), 'Douwes Dekker is hier', 7. 
78 Correspondentie Frederik van Eeden met prof. dr. H.A. Lorentz (1914), Rijksarchief Noord-Holland, toe-

gangsnr. 364, inv.nr. 19; Frederik van Eeden, Uit het dagboek van Frederik van Eeden ('s-Gravenhage 1982) 
222, 229; Ian Fontijn, Trots verbrijzeld. Het leven van Frederik van Eeden vanaf 1901 (Amsterdam 1996) 267. 
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geschikt belang achten, spiritisten als De Fremery en schrijver-psychiater Van Eeden die 
vanuit hun parapsychologische belangstelling geïnteresseerd waren in het wetenschap
pelijk onderzoek van het spiritisme, artsen als Zeehandelaar die waarschuwden voor de 
gevaren van het spiritisme in de handen van leken en juist daarom voor wetenschappe
lijk onderzoek pleitten, wiskundigen en fysici als Brouwers en Lorentz die openstonden 
voor levensbeschouwelijke vragen, en tenslotte natuurwetenschappers als Harting en 
Huizinga die onthouding van het spiritisme als enige mogelijke respons zagen. Voor de 
historicus zijn al deze grijstinten soms verwarrend, maar ze doen de kleurrijke periode 
rond 1900 wel meer recht dan de zwart-wit indeling van moderniteit versus anti-moder
niteit van vroeger. 

SUMMARY 

'If the table turns, science will stagger'. The relationship between spiritualism and science in 
the Netherlands around 1900 

Spiritualism is the belief that living men can keep contact, usually through an intermediary 
called a 'medium', with spirits of the dead. The history of modern spiritualism started in 
1848 in America and in the decades that followed it spread all over the world. Especially 
as a result of British influences modern Anglo-Saxon spiritualism is characterized by a 
search for scientific proof of the so-called spiritualist phenomena. In the 1920s the 
Netherlands were late in comparison with neighbouring countries to institutionalize the 
scientific study of these phenomena. But this does not imply that there was no earlier dis
cussion about it. Indeed, around 1900 there were attempts for a debate about the scientific 
underpinning of spiritualism and the main stage for it was the journal Het toekomstig 
leven [The future life]. In the historical conceptualization of this debate it has long been 
common to see the spiritualists as an anti-modern counterculture and the scientists as 
the representatives of modernity. Recently this dichotomic order has been replaced for a 
nuanced view that does more justice to the historical reality. Although Het toekomstig 
leven often used rhetoric strategies that emphasized the confrontation with science, the 
journal also lavishly incorporated scientific elements and made inexhaustible attempts 
for a scientific debate and study of the paranormal phenomena. Unlike in neighbouring 
countries there were hardly any natural scientists who responded, but there were some 
physicians as well as pioneers of the new field of parapsychology who pleaded for scien
tific research of spiritualism. This research eventually became reality in 1920 under the 
direction of some heavyweight scientists, but just as Het toekomstig leven the Dutch Society 
for Psychical Research was also marked by the difference between the critical-scientific 
approach and the not so critical approach of the believers. In my contribution I have 
showed that this demarcation was however not the same as the one between science and 
spiritualism, because these boundaries were considerably permeable. 
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