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HOOFDSTUK 1 INTRODUCTIE 

We cannot reason ourselves out of our basic irrationality. 

All we can do is learn the art of being irrational in a reasonable way. 

Aldous Huxley
1

In 2007 publiceerde de arts Pim van Lommel Eindeloos bewustzijn, waarin hij een 

‘wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring’ presenteerde. Dit boek was bijzonder 

populair en beleefde vijftien herdrukken. Als cardioloog was Van Lommel meerdere malen in 

aanraking gekomen met patiënten die klinisch dood waren verklaard en na hun reanimatie 

claimden een glimp te hebben opgevangen van gene zijde – van het hiernamaals. De 

patiënten hadden het veelal over een tunnel van licht waar ze in werden getrokken, met veel 

kleuren, prachtige muziek en een algeheel gevoel van tevredenheid en rust. De arts 

verklaarde deze ervaringen vanuit het idee van een ‘non-lokaal en eindeloos bewustzijn’, 

waarbij ons bewustzijn los van ons lichaam al bestond voor onze geboorte en ook na ons 

overlijden zal blijven bestaan. Het lichaam zou tijdens ons aardse leven slechts een vehikel 

zijn waarin een deel van ons eindeloze bewustzijn tijdelijk werd opgevangen.
2

Dick Swaab maakte in zijn eigen bestseller Wij zijn ons brein uit 2010 korte metten 

met deze, volgens hem, ‘pseudowetenschappelijke’ verklaring voor bijna-doodervaringen 

(bde).
3

 De arts en neuroloog stelde dat bde’s prima konden worden verklaard met

fysiologische, neurologische en biologische theorieën. Van Lommel hield zich volgens 

Swaab niet bezig met wetenschap, maar met een zoektocht naar de ‘ziel’. Swaab hechtte aan 

dit concept weinig waarde: ‘Ik heb nog geen goed argument gehoord tegen mijn simpele 

conclusie dat de “geest” het resultaat is van het functioneren van onze 100 miljard 

hersencellen, en de “ziel” een misverstand.’ Zelfs de psychologie, ‘die volgens haar 

naamgeving de ziel zou bestuderen’, hield zich er verre van. Swaab stelde: ‘De psycholoog 

bestudeert (…) niet de ziel, maar slechts het gedrag en de hersenen.’
4

1 Aldous Huxley, Island: a novel (New York 1962) 171. 
2 Pim van Lommel, Eindeloos bewustzijn: een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring (Kampen 2007) 324. 
3 Dick Swaab, Wij zijn ons brein: van baarmoeder tot alzheimer (Amsterdam 2010). Met name hoofdstuk 12: ‘Er is niet meer tussen hemel 

en aarde…’ 355-378. 
4 Ibidem, 357. 
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Deze studie plaatst de uitspraak dat de psycholoog zich niet bezighoudt met de ziel 

maar zich enkel richt op gedrag en hersenen, in historisch perspectief. Dit gebeurt aan de 

hand van de geschiedenis van de Nederlandse parapsychologie – de wetenschap waarin 

onderzoek wordt gedaan naar bovennatuurlijke verschijnselen, waarvan de bijna-

doodervaring een voorbeeld is.  

In 2007, het jaar waarin het boek van Van Lommel verscheen, zou de Nederlandse 

parapsychologie aan de Universiteit voor Humanistiek beginnen aan haar laatste academische 

avontuur. Tevoren was de parapsychologie lange tijd verbonden geweest aan de Universiteit 

Utrecht. In de ontwikkelingsgeschiedenis van de Nederlandse parapsychologie valt de 

verwevenheid met de psychologie voortdurend op. Zo hield eind negentiende eeuw de 

pionierspsycholoog Frederik van Eeden zich bezig met onderzoek naar manifestaties van 

geesten in seances. En in 1919 werd Gerard Heymans, de grondlegger van de Nederlandse 

psychologie, voorzitter van een van de eerste parapsychologische verenigingen – de 

Nederlandse Studievereniging voor Psychical Research. Wilhelm Tenhaeff, die in 1933 

privaatdocent parapsychologie werd en in 1953 zelfs bijzonder hoogleraar in de 

parapsychologie, was opgeleid en gepromoveerd als psycholoog. In de jaren zeventig en 

tachtig maakte parapsychologisch onderzoek een integraal deel uit van het Psychologisch 

Laboratorium van de Universiteit Utrecht en een van de laatste hoogleraren in de 

parapsychologie – Dick Bierman – was tevens universitair docent in de psychologie aan de 

Universiteit van Amsterdam. 

In de onderhavige studie wordt de geschiedenis van de ontwikkelingen in de 

Nederlandse parapsychologie en haar verwevenheid met de psychologie voor het eerst in 

kaart gebracht met als onderzoeksvraag: hoe kunnen we de ontwikkelingsgang van de 

Nederlandse parapsychologie begrijpen in relatie tot ontwikkelingen in de gehele 

academische psychologie? Hoe voor de hand het ook lijkt te liggen om de verhouding tussen 

psychologie en parapsychologie centraal te stellen – we hebben het immers over de 

parapsychologie – is het in deze studie voor het eerst dat dit expliciet gebeurt. In 

(internationale) studies naar de parapsychologie heeft vooralsnog vooral het afwijkende 

karakter van de parapsychologie aandacht gekregen.  

In tegenstelling tot aan het ‘dierlijk magnetisme’ en het spiritisme in Nederland, is aan 

de Nederlandse parapsychologie nog nauwelijks historische aandacht besteed.
5
 Ilse Bulhof

5 Met als belangrijkste studies: Joost Vijselaar, De magnetische geest: het dierlijk magnetisme 1770-1830 (Nijmegen 2001); Amanda 

Kluveld, Reis door de hel der onschuldigen: de expressieve politiek van de Nederlandse anti-vivisectionisten 1890-1940 (Amsterdam 2000); 

Martine Bax, Het web der schepping: theosofie en kunst in Nederland van Lauweriks tot Mondriaan (Amsterdam 2006); Derk Jansen, Op 
zoek naar nieuwe zekerheid: negentiende-eeuwse protestanten en het spiritisme (Amsterdam 1994).     

12



HOOFDSTUK 1 INTRODUCTIE 

ging wel in op de verhouding tussen psychoanalyse en parapsychologie, en de Groningse 

hoogleraar in de geschiedenis van de psychologie Douwe Draaisma heeft de 

parapsychologische belangstelling van Heymans onderzocht.
6
 Maar vanaf het moment dat de

psychologie na de Eerste Wereldoorlog duidelijk ‘wundtiaanse’ (empirisch-experimentele) 

vormen begon aan te nemen, raakte volgens de gangbare opvatting de parapsychologie 

dusdanig gemarginaliseerd dat zij in de verdere geschiedenis van de psychologie geen rol van 

betekenis meer heeft gespeeld.
7
 Dit proefschrift richt zich vooral op de ontwikkelingen na de

Eerste Wereldoorlog en in de verdere twintigste eeuw. Het is juist hier dat zich interessante 

ontwikkelingen voltrokken die over het hoofd worden gezien wanneer de marginalisering van 

het vakgebied voorop wordt gesteld en het verdere verband met de psychologie uit het oog 

wordt verloren.  

In dit hoofdstuk wordt allereerst uiteengezet waarom wetenschappelijk onderzoek 

naar het bovennatuurlijke als controversieel werd en wordt gezien. Vervolgens wordt 

besproken met welke aanpak in deze studie de parapsychologie als onderzoeksveld in relatie 

tot de psychologie is bestudeerd. 

EEN PARADIJS VOOR FANTASTEN 

De afwijzing van parapsychologisch onderzoek – die we ook zagen bij Swaab – is niet terug 

te voeren op een wetenschappelijk geschil waarbij ‘bewijs’ uitsluitsel geeft. Het komt voort 

uit een op verlichte leest geschoeid ‘standaardbeeld’ van de wetenschap, waarin het 

onderzoek van de bovennatuur wordt beschouwd als onmogelijk, onzinnig en onwenselijk.  

 De verlichtingsfilosoof Immanuel Kant (1724-1804) heeft zich gebogen over de 

mogelijkheid om de bovennatuur te onderzoeken. Het belang van Kants filosofie voor de 

wetenschap kan moeilijk worden overschat. In de negentiende en in de twintigste eeuw werd 

voortgeborduurd op zijn verlichtingsideeën over de basis van onze kennis. Het was Kant die 

in het westerse denken een radicale scheiding aanbracht tussen ‘geloven’ en ‘weten’ door te 

stellen dat alle redelijke kennis moest worden gebaseerd op onze zintuiglijke indrukken.  

6 Ilse Bulhof, Freud en Nederland: de interpretatie en invloed van zijn ideeën (Baarn 1983); Douwe Draaisma, De geest in getal: beginjaren 
van de psychologie (Amsterdam 1988); Douwe Draaisma, Een laboratorium voor de ziel: Gerard Heymans en het begin van de 

experimentele psychologie (Groningen 1992).     
7 Draaisma, Geest in Getal, 173. Zie over het proces van marginalisatie: Jaap Bos en Leendert Groenendijk, The self-marginalization of 
Wilhelm Stekel: Freudian circles inside and out (New York 2007). 
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 In 1766 – vijftien jaar voordat hij zijn Kritik der reinen Vernunft publiceerde – 

behandelde Kant in zijn Traüme eines Geistersehers, erlaüert durch Traüme der Metaphysik
8

de vraag naar de realiteit van de geestenwereld van Emanuel Swedenborg (1688-1772). Deze 

Zweedse mysticus en in de natuurwetenschappen geïnteresseerde theoloog meende in 

visioenen indrukken te hebben verkregen van de inrichting van het hiernamaals.
9

 Hij

presenteerde een verlicht religieus geloof waarin het hemelrijk voor iedereen persoonlijk 

vorm zou krijgen naargelang de innerlijke beweegredenen van de overledene.
10

 Swedenborg

trok de aandacht omdat hij zijn contacten met de geestenwereld leek te staven met 

overtuigend bewijs.
11

 Naar aanleiding van deze voorvallen schafte Kant het werk van

Swedenborg aan.
12

 Hij leek niet erg onder de indruk. Kant zette ‘Schwedenberg’ – zoals hij

hem consequent noemde – weg als ‘de aartsfantast van alle fantasten’,
13

 die ‘acht kwatrijnen

van onzin’ had geschreven en ‘zonder het minste druppeltje verstand’
14

 ‘ongetemde

hersenspinsels’
15

 had geproduceerd. Anders dan deze beschimpingen doen vermoeden,

presenteerde Kant in Traüme eines Geistersehers wel een zorgvuldige verkenning van de 

(on)mogelijkheid tot het kennen van een bovennatuur – waarmee dit werk tevens een opmaat 

vormde voor zijn latere magnum opus over de grenzen van het kennen.  

 Kant formuleerde voorzichtig een stelling die hij op zijn geldigheid wilde 

onderzoeken: ‘Het is zo goed als bewezen, of eh… het zou gemakkelijk bewezen kunnen 

worden, als je maar wijdlopig genoeg wilt zijn, of, nog beter, het zal binnenkort, al weet ik 

niet wanneer en waar, nog bewezen worden, dat de menselijke ziel ook in dit leven in een 

onverbrekelijke verbondenheid en gemeenschap staat met alle immateriële naturen uit de 

geestelijke wereld, dat ze er wederkerig op inwerkt en van daaruit indrukken ontvangt, 

waarvan zij zich echter als mens niet bewust is, zolang alles goed gaat.’
16

 Door zijn

8 Vertaald in het Nederlands door Chris Doude van Troostwijk: Immanuel Kant, Dromen: kritiek van de paranormale ervaring (Kampen 
2005).  
9 In 1758 had Swedenborg de populaire verhandeling Hemel en hel gepubliceerd, waarin hij gedetailleerd deze indrukken kenbaar maakte. 

Negen jaar eerder werkte Swedenborg zijn nieuwe theologie uit in het omvangrijke werk Arcana Coelestia – Hemelse verborgenheden. In 
het hiernamaals van Swedenborg heeft de overledene zijn of haar lotsbestemming zelf in de hand doordat naargelang de innerlijke 

beweegredenen van het individu zich ofwel een hiernamaals vol demonen openbaart ofwel het beloofde land gevuld met engelen.  Centraal 

stond bij Swedenborg de vrije wil van het individu, waardoor de geestenwereld ‘een Eldorado wordt voor verlichte doe-het-zelf-zielen’. 
Kant, Dromen, 14.  
10 Ibidem, 14. Swedenborgs theologie wordt gezien als een verlicht religieus geloof – een ‘derde weg’ tussen religie en wetenschap. Zie: 

Wouter Hanegraaff, Swedenborg, Oetinger, Kant: Three perspectives on the secrets of heaven (West Chester (PA) 2007) XVII.  
11 Er waren drie belangrijke gebeurtenissen die zouden duiden op een daadwerkelijk contact met geesten door Swedenborg. Allereerst was er 

de anekdote van de Zweedse vorstin die aan Swedenborg een vraag had gesteld waar hij zonder de tussenkomst van geesten nooit een 

antwoord op had kunnen geven; ten tweede zijn hulp aan een weduwe van adel die hem had gevraagd bij haar overleden man te informeren 
waar kwitanties van een achterstallige schuld te vinden waren; en ten derde, en het beroemdste, het visioen dat Swedenborg had van een 

brand in Stockholm terwijl hijzelf zich meer dan vierhonderd kilometer verderop in Göteborg bevond.  Kant, Dromen, 105 e.v. 
12 Ibidem, 50-51. 
13 Ibidem, 104-105. 
14 Ibidem, 113.  
15 Ibidem, 123. 
16 Ibidem, 73. 
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HOOFDSTUK 1 INTRODUCTIE 

bereidheid deze vraag te stellen, werd Kant later gezien als voorvechter van de 

parapsychologie.
17

 Kant wilde verkennen of Swedenborg inderdaad informatie uit de geestelijke wereld 

door zou kunnen krijgen. Hij kwam tot een ontkennend antwoord: ‘Het is zeker dat 

afgestorven zielen en zuivere geesten nooit aan onze uitwendige zintuigen tegenwoordig 

kunnen zijn, noch anderszins met de materie in relatie kunnen staan.’ Onze aardse lichamen 

zijn nu eenmaal gebonden aan materie en de veronderstelde geesten zijn nu juist immaterieel. 

Daarom zou direct contact met geesten nooit mogelijk zijn, maar: ‘Ze [de afgestorven zielen 

en zuivere geesten] kunnen (…) wel inwerken op de geest van de mens die met hen tot één 

grote republiek behoort, zodat de voorstellingen die ze in hem opwekken, zich 

overeenkomstig de wetmatigheden van zijn fantasie in verwante beelden hullen en de schijn 

wekken dat er daarbij passende dingen buiten hem aanwezig zijn.’
18

 De indrukken van

Swedenborg waren volgens Kant bovenal fantasie; of ze op waarheid berustten zouden we 

nooit kunnen zeggen vanwege de beperkte reikwijdte van onze rede. Traüme eines 

Geistersehers was daarmee vooral een verkenning van de metafysica als ‘een wetenschap van 

de grenzen van de menselijke rede’.
19

 De geestenwereld viel buiten dat domein, aldus Kant.

 De voortdurende interesse van de mens in de bovennatuur was volgens Kant wel te 

begrijpen vanuit een moreel perspectief. Men is er dan van overtuigd dat ‘het redelijke inzicht 

in de geestelijke natuur van de ziel van belang is voor de overtuiging van het voortbestaan na 

de dood, dat op zijn beurt zeer nodig is voor een deugdzaam leven’.
20

 Zonder een

bovennatuur of een God was er geen fundamentele moraal denkbaar. Deze behoefte is dan 

wel menselijk en begrijpelijk, maar: ‘De menselijke rede was toch ook onvoldoende 

bevleugeld om de hoogverheven wolken open te klieven, waardoor de geheimenissen van de 

andere wereld aan ons oog worden onttrokken.’
21

Traüme eines Geistersehers was een ‘denkatelier’; een opmaat tot Kants Kritik der 

reinen Vernunft, dat in 1781 zou verschijnen.
22

 In dit latere werk stelde Kant dat het bestaan

van geesten, het voorspellen van de toekomst en het lezen van gedachten van anderen 

allemaal begrippen zijn ‘waarvan de mogelijkheid volkomen ongegrond is, omdat die niet op 

ervaring en de bekende wetten ervan gegrondvest kan worden en daarom een willekeurige 

17  Hein van Dongen, Hans Gerding en Rico Sneller, Wilde beesten in de filosofische woestijn: filosofen over telepathie en andere 

buitengewone ervaringen (Utrecht 2011) 20-46. 
18 Kant, Dromen, 84. 
19 Ibidem, 125. 
20 Ibidem, 132. 
21 Ibidem, 133. 
22 Ibidem, 9, 20. 
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verbinding van gedachten vormt’.
23

 Er lijkt een zekere verschuiving te zijn opgetreden in het 

denken van Kant; waar hij eerst nog enige ruimte liet voor het eventuele bestaan van een 

bovennatuur, was dit later geheel verdwenen.  

 Kant had dan wel begrip voor de morele behoefte tot het willen kennen van de 

bovennatuur, maar het was simpelweg onmogelijk; onze rede was er niet toe uitgerust. In zijn 

werk kwam ook al de onzinnigheid van dergelijk onderzoek naar voren; de bovennatuur was 

uiteindelijk hooguit een willekeurige verbinding van gedachten, een fantasie.  

 

 

WETTEN EN MATERIE 

Het onzinnige karakter van het onderzoek naar het bovennatuurlijke werd vooral in de loop 

van de negentiende eeuw sterk benadrukt, in het positivisme en in het wetenschappelijk 

naturalisme. Halverwege de negentiende eeuw constateerde de filosoof en eerste socioloog 

Auguste Comte in navolging van Kant dat het onderzoek naar een eventuele bovennatuur 

‘ondoenlijk’ was omdat de menselijke rede er geen toegang toe kon krijgen.
24

 Comte ging uit 

van vaste historische fasen in de ontwikkeling van de wetenschap. Voor Comte was het 

ideaalbeeld een positivistische wetenschap waarin het theologische en het metafysische 

denken geen plaats meer hadden. Waar in het ‘theologische of fictieve stadium’ werd getracht 

‘een verklaring te vinden voor het diepste wezen van al wat leeft, voor oorsprong en 

bestemming van alle dingen, en voor het eerste ontstaan van alle verschijnselen’ waren in 

‘het metafysische of abstracte stadium’ de ‘bovennatuurlijke krachten’ die als verklaring 

dienden, vervangen door ‘entiteiten’ of ‘gepersonifieerde abstracties’.
25

  

 Het was in het laatste ‘positieve of reële stadium’ dat de ‘pure verbeelding’ definitief 

ondergeschikt was gemaakt aan de ‘zuivere waarneming’.
26

 Comte: ‘De grondige ommekeer 

die ons intellect de volwassenheid binnenvoert komt, kort gezegd, neer op een algehele 

vervanging van het ondoenlijk streven naar de ontdekking van eigenlijke oorzaken door een 

simpel speuren naar wetten, dus naar de vaste relaties tussen waargenomen verschijnselen.’
27

 

Comte wilde deze zoektocht naar uniforme wetten met zijn sociologie ook toepassen op 

                                           
23 Van Dongen e.a., Wilde beesten, 41. 
24 Auguste Comte, Het positieve denken (Meppel 1979) 83. Vertaling door Henriët Plantenga van Discours sur l’esprit positif (1844). 
25 Comte, Het positieve denken, 54. Richet heeft wellicht zijn interpretatie van de ontwikkelingsgeschiedenis van het occultisme van 
mythisch naar magnetisch naar spiritistisch naar parapsychologisch of wetenschappelijk gebaseerd op de ideeën van Comte. Zie: Wilhelm 

Tenhaeff, Het spiritisme (Den Haag 1972) 46. 
26 Comte, Het positieve denken, 55. 
27 Ibidem, 59. 
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  HOOFDSTUK 1 INTRODUCTIE 

 

‘onze morele en sociale vraagstukken’, die ‘als enige nog steeds een irrationeel bestaan leiden 

in een uithoek van het onproduktieve theologisch-metafysisch denken’.
28

  

 Het uitgangspunt dat wetenschap gericht is op het detecteren van wetten in een 

uniforme natuur en daarmee automatisch haaks staat op het bestaan van een bovennatuur met 

haar ‘wonderen’, werd verder uitgewerkt in het ‘wetenschappelijk naturalisme’. In deze 

Britse ‘zusterbeweging’ van het Franse positivisme was de verwerping van de bovennatuur 

een cruciaal element.
29

 Het wetenschappelijk naturalisme is zowel een historische beweging 

als een filosofisch begrip.  

 Als historische beweging gaat het om het beeld van de (natuur)wetenschap dat in de 

tweede helft van de negentiende eeuw werd uitgedragen door verschillende vooraanstaande 

intellectuelen. In de ‘X-club’ – opgericht in 1864 – bekommerde een negental intellectuelen 

zich om de voortgang van ‘science, pure and free, untrammelled by religious dogma’.
30

 De 

bioloog Thomas Henri Huxley was een van de leden van dit informele netwerk. De andere 

leden waren de chirurgen George Busk en Joseph Hooker, de natuurkundigen John Tyndall 

en Thomas Hirst, de scheikundige Edward Frankland, de filosoof Herbert Spencer en het 

parlementslid John Lubbock.
31

 Dit netwerk was uitermate invloedrijk. Meerdere leden 

zouden achtereenvolgens voorzitter van de Royal Society of hoofdredacteur van Nature 

worden, hadden belangrijke posities in andere instituten en werden door de overheid 

geraadpleegd als adviseurs op het terrein van wetenschappelijk onderzoek, industrie en 

onderwijs.
32

 Op deze manier droegen ze in hoge mate bij aan de professionalisering van de 

(natuur)wetenschapper en vonden hun opvattingen over wetenschap algemeen ingang.  

 Gebaseerd op verlichtingsideeën van onder anderen Locke, Hume en Kant over de 

benodigde empirische basis van al onze kennis, en gecombineerd met de belangrijkste 

wetenschappelijke theorieën uit het einde van de negentiende eeuw – de atoomtheorie, de 

thermodynamica en de evolutietheorie – werd een invloedrijk wereldbeeld ontwikkeld waarin 

geen plaats was voor de bovennatuur.
33

 Alleen dat wat kon worden teruggevoerd op materie 

zou werkelijk bestaan. Onze natuurlijke wereld werd volgens de wetenschappelijk 

naturalisten beheerst door onveranderlijke natuurwetten die geen ruimte lieten voor wonderen 

                                           
28 Comte, Het positieve denken, 100. 
29  Positivisme als zusterbeweging van wetenschappelijk naturalisme, zie: Egil Asprem, The problem of disenchantment: scientific 

naturalism and esoteric discourse 1900-1939 (Leiden/Boston 2014) 69. Wetenschappelijk naturalisme als amorf begrip waarbij vooral de 

verwerping van causale inmenging van de bovennatuur centraal staat, zie: ibidem, 67; Roger Luckhurst, The invention of telepathy 1870-
1901 (Oxford 2002) 15; en Owen Flanagan, ‘Varieties of naturalism’, in: Philip Clayton en Zachary Simpson (red.), Oxford handbook of 

religion and science (Oxford 2006) 430-452. 
30 Asprem, Problem, 69-70. Citaat van Thomas Hirst, geciteerd in Ruth Barton, ‘“Huxley, Lubbock and Half a Dozen Others”: Professionals 
and gentlemen in the formation of the X club 1851-1964’, Isis 89 (1998) 410-444, 411. 
31 Asprem, Problem, 70. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem, 71. 
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of andere bovennatuurlijke interventies. De enige manier om zekere kennis te verkrijgen over 

deze wetten die onze uniforme, materialistische natuur beheersten was met behulp van een 

wetenschappelijke methode gefundeerd op de empirische waarneming. Hiermee werd het aan 

het einde van de negentiende eeuw (1870-1880) breed gedragen verlichte wetenschaps- en 

wereldbeeld geradicaliseerd, waarin voor het onderzoeken van bovennatuurlijke 

verschijnselen absoluut geen plaats meer zou zijn. In navolging van Kant was het onderzoek 

naar de bovennatuur onmogelijk vanwege de beperkte reikwijdte van onze kenvermogens. De 

positivisten en wetenschappelijk naturalisten bestempelden het onderzoek daarbij als 

onzinnig omdat de verschijnselen niet terug te voeren waren op materie en daardoor 

onbestaanbaar waren in het licht van de onveranderlijke wetten die onze natuurlijke wereld 

beheersten.  

ONTTOVERING 

Nadat het onderzoeken van de bovennatuur als onmogelijk was bestempeld en zelfs als 

onzinnig werd gezien, werd het uiteindelijk zelfs moreel verwerpelijk geacht – en dus 

onwenselijk – om de bovennatuur aan wetenschappelijk onderzoek te willen ontwerpen. Aan 

het begin van de twintigste eeuw hield de socioloog Max Weber zijn beroemde lezing over 

‘de zin van de wetenschap’
34

 waarin hij het begrip ‘onttovering’ introduceerde. Een begrip

dat tot op de dag van vandaag de gemoederen bezighoudt.
35

 Webers onttovering hield in dat

de overtuiging post had gevat dat de levensomstandigheden te allen tijde gekend zouden 

kunnen worden: ‘De zekerheid dus, dat er in principe geen geheimzinnige en onberekenbare 

machten bestaan die als spelbreker kunnen optreden, doch dat men veeleer alle dingen in 

principe door berekening kan beheersen.’
36

 Er werd geen noodzaak meer gevoeld om te

grijpen naar de bovennatuur ter verklaring van al wat zich in de natuurlijke wereld voordeed. 

Maar de onttovering betekende ook nog iets anders: ‘Het is het lot van onze tijd, met de voor 

hem kenmerkende rationalisering en intellectualisering en vooral: de onttovering van de 

wereld, dat juist de meest fundamentele en verheven waarden uit de openbaarheid zijn 

teruggetreden.’
37

 Vragen over zingeving waren daarmee verwezen naar het privédomein,

34 Max Weber, Wetenschap als beroep en roeping (Alphen aan den Rijn 1970) 14. Vertaling door Egbert van Tellegen van Wissenschaft als 

Beruf uit 1919. In 2012 is bij Vantilt een nieuwe vertaling verschenen van de hand van Hans Driessen: Max Weber, Politiek als beroep 

voorafgegaan door Wetenschap als beroep (Nijmegen 2012).  
35 Zie bijvoorbeeld het werk van Asprem, Problem. In de jaren zeventig kwam de term ‘re-enchantment’ op als reactie op het conceptuele 

idee van ‘onttovering’. In deze periode zou er namelijk sprake zijn van ‘hertovering’. 
36 Weber, Beroep en roeping, 15. Cursief in origineel. 
37 Ibidem, 30. 
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‘(…) naar het achter de wereld liggende rijk van het mystieke leven, óf naar de broederschap 

van de directe betrekkingen tussen de individuen onderling’.
38

Weber formuleerde hiermee vooral een opdracht aan sociaal wetenschappers om de 

bovennatuur uit te bannen. In deze moderne tijd waren de vroegere ‘illusies’ vervlogen die 

volgens Weber in het verleden aan wetenschap werden toegeschreven als de ‘“Weg naar het 

ware Zijn”, “weg naar de ware kunst”, “weg naar de ware natuur”, “weg naar de ware God” 

en “weg naar het ware geluk”’.
39

 De zin van de moderne wetenschap was volgens Weber

deze: ‘Wetenschap is thans een vakkundig uitgeoefend beroep ten dienste van de 

zelfbezinning en de kennis van feitelijke samenhangen.’
40

 Door de kennis en de

(denk)methoden die de wetenschap te bieden had kon de wetenschapper ‘(…) het individu 

dwingen of het althans daarbij helpen tegenover zichzelf rekenschap af te leggen van de 

uiteindelijke zin van zijn eigen doen en laten’.
41

 Wetenschappelijke kennis kon individuen

alleen helpen een afgewogen beslissing te nemen door waardevrije kennis te bieden. Het was 

in de loop van de twintigste eeuw dat dit adagium van waardevrije kennis, zeker in de sociale 

wetenschappen, in belang toenam.  

Wanneer de religieuze mens deze beperking weigerde aan te nemen en wel degelijk 

meende in het geloof de enige juiste zingeving te hebben gevonden, restte hem volgens 

Weber weinig anders dan een ‘offer van het intellect’ te brengen en terug te keren ‘in de wijd 

en ontfermend geopende armen van de oude kerk’. Een dergelijke ‘onvoorwaardelijke 

religieuze overgave’ sloeg Weber hoger aan dan de ‘ontduiking van de eenvoudige 

intellectuele plicht tot rechtschapenheid’, door niet bereid te zijn eerlijk te zijn over de 

eigenlijke persoonlijke opvattingen en deze daarentegen te bagatelliseren.
42

 De interesse in de

bovennatuur was dan wel begrijpelijk, maar hoorde te worden beleden in een kerk en kende 

geen plaats in een waardevrije wetenschap. Hiermee kreeg onderzoek naar de bovennatuur 

automatisch een ongunstige en marginale positie toegewezen. 

Met de behandeling van deze belangrijke westerse denkers – Kant, Comte, Weber – 

werd hier in grote lijnen het breed uitgedragen standaardbeeld van de wetenschap geschetst 

waarin geen ruimte is voor onderzoek naar de bovennatuur, een wetenschap die op zoek is 

naar wetten in een uniforme en op materialistische leest geschoeide natuur.
43

38 Weber, Beroep en roeping, 30. 
39 Ibidem, 24. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem, 27. 
42 Ibidem, 30. 
43 Zoals Carl Sagan en Richard Dawkins. Zie: Andreas Sommer, Crossing the boundaries of mind and body: psychical tesearch and the 

origins of modern psychology (ongepubliceerde PhD-thesis 2013) met name paragraaf 1.2, ‘Atheism, “Enthusiasm” and the religious 
underpinnings of the Scientific Revolution’, 20-27. 
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Bovennatuurlijke ervaringen of ‘wonderen’ zouden de uniformiteit van de natuur doorbreken 

en daarmee niet kunnen bestaan. Daarmee zou onderzoek naar de bovennatuur onzinnig zijn. 

Maar zelfs al zou de bovennatuur wél bestaan, met onze op zintuiglijke kennis gefundeerde 

kenvermogens zouden we daar nimmer bij kunnen. Het was dan misschien wel begrijpelijk 

dat mensen behoefte hadden aan het bestuderen van de bovennatuur om hier hun morele 

richtlijnen aan te ontlenen, maar juist deze waardebetrokkenheid moest in de wetenschap 

vermeden worden. Het was niet aan de wetenschap om tot een leidraad voor het leven te 

komen. Onderzoek naar de bovennatuur leek hiermee geen vruchtbare bodem te worden 

geboden en het is in deze context dat de uitspraak van Swaab over het onderzoek van Van 

Lommel als ‘pseudowetenschap’ begrijpelijk wordt.  

 

 

PSYCHICAL RESEARCH 

Toch staat Van Lommel met zijn werk in een duidelijke traditie. De parapsychologie kent een 

lange geschiedenis. Waarom hielden vooraanstaande onderzoekers zich bezig met het 

onderzoek naar de bovennatuur? Wat bezielde hen? Op deze vraag hebben parapsychologen 

zelf, maar ook historici en sociologen in de afgelopen honderdvijftig jaar meerdere 

antwoorden geformuleerd. 

 Bovennatuurlijke ervaringen werden lange tijd ingepast in een religieus kader. De 

wonderen waren een teken van God of duidden op het goddelijke karakter van degene die de 

wonderen ervoer. Tegelijkertijd waren er voortdurend (natuur)filosofen die het verlichte 

wereldbeeld ter discussie stelden en de bovennatuurlijke verschijnselen onderzochten. Vanaf 

de achttiende eeuw werd de serieuze bestudering van de bovennatuur onder meer courant 

door de opkomst van het zogenoemde dierlijk magnetisme, waarin een bepaalde, 

onstoffelijke, levenskracht centraal werd gesteld die voor genezing zou kunnen zorgen. 

 Dankzij de opkomst van het moderne spiritisme leken er eind negentiende eeuw meer 

bovennatuurlijke fenomenen voor te komen dan ooit tevoren. Op 31 maart 1848 beweerden 

de tienerzusjes Margaret en Kate Fox dat ze via kloppingen contact hadden gelegd met een 

geest in hun kelder, in Hydesville, New York.
44

 Het werd al snel een rage om te proberen in 

seances contact te leggen met overledenen, via kloppingen. Zo bleken geesten zich ook te 

manifesteren door bijvoorbeeld een tafel te laten ‘dansen’ of andere voorwerpen te laten 

                                           
44 In 1851 kwam de realiteit van de geestkloppingen onder druk te staan toen de doktoren Austin Flint, Charles A. Lee en C.B. Coventry van 

de Universiteit van Buffalo tot de conclusie kwamen dat de gezusters Fox de geluiden zelf hadden veroorzaakt door met hun knie- en 
vingergewrichten te ‘knakken’. Op de populariteit van het moderne spiritisme hadden deze bevindingen geen noemenswaardig effect. 
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bewegen. Er ontstonden steeds meer vormen van communicatie met de geestenwereld, het 

spiritisme werd een veelkleurige en wijdvertakte stroming. Vanuit Amerika waaide het 

spiritisme begin jaren vijftig van de negentiende eeuw over naar Engeland. Het contact met 

geesten zou het best verlopen met behulp van mediums, die speciale gaven leken te bezitten 

om in contact te kunnen treden met overledenen.  

 In deze periode raakten meerdere wetenschappers en intellectuelen, in met name 

Groot-Brittannië, ervan overtuigd dat door de veelvoorkomendheid van de verschijnselen het 

moment was aangebroken voor een ‘organised and systematic attempt to investigate that 

large group of debatable phenomena designated by such terms as mesmeric, psychical and 

Spiritualistic’.
45

 In haar beginjaren stond de parapsychologie bekend als ‘psychical research’. 

Het was in Londen dat in 1882 de eerste Society for Psychical Research (SPR) werd 

opgericht door intellectuelen als de literator Frederic Myers, de natuurkundige William 

Barrett, de filosoof en econoom Henry Sidgwick, de als arts opgeleide Edmund Gurney en de 

spiritist Edmund Rogers. De grondleggers en andere ‘psychical researchers’ van het eerste 

uur waren vaak beroemde wetenschappers – zoals de natuurkundige Oliver Lodge en de 

natuurkundige en chemicus William Crookes. De onderzochte fenomenen waren dan wel 

omstreden, maar binnen de SPR heerste de overtuiging dat ‘amidst much illusion and 

deception, an important body of remarkable phenomena’ was te ontdekken, ‘which are prima 

facie inexplicable on any generally recognized hypothesis, and which, if incontestably 

established, would be of the highest possible value’.
46

  

De eerste psychical researchers baseerden zich op zintuiglijk waargenomen, positieve 

feiten. Ze meenden dat net als elk ander natuurlijk verschijnsel, de inwerking van de 

bovennatuur op ons aardse bestaan empirisch kon worden onderzocht.
47

 Daarmee werd het 

onderzoek expliciet ingepast in het zo strenge Britse wetenschappelijk naturalisme. De eerste 

leden van de SPR waren zich bewust van hun potentieel omstreden positie en benadrukten 

expliciet hun naturalistische houding: ‘To prevent misconception, it is here expressly stated 

that Membership of this Society does not imply the acceptance of any particular explanation 

of the phenomena investigated, nor any belief as to the operation, in the physical world, of 

                                           
45 ‘Objects of the society’, Proceedings of the Society for Psychical Research 1 (1882-1883) 1-6, 3. 
46 Ibidem. 
47 Het is hier dat een onderscheid tussen ontologisch en methodologisch naturalisme van belang is. Psychical researchers onderschreven niet 

per se het ontologisch naturalisme – er zijn geen entiteiten met een causale invloed vanuit de bovennatuur – maar gedroegen zich 
tegelijkertijd wél als methodologisch naturalisten – we kunnen alleen onderzoeken wat zich aan onze zintuigen voordoet. Deze 

wetenschappers vervielen niet in een ‘objectional form of “supernaturalism”’ waarbij de aanname is dat kennis over de bovennatuur ‘cannot 

be seen, discovered, or inferred by way of any known and reliable epistemic methods’. Psychical researchers legden juist een groot 
epistemisch optimisme over de wetenschappelijke methode aan de dag. De acceptatie van methodologisch naturalisme zonder automatisch 

de ontologie van het naturalisme te onderschrijven is niet enkel voorbehouden aan deze ‘psychical researchers’. De Amerikaanse pionier-

psycholoog William James meende dat dit ook opging voor de psychologie: ‘(…) the deterministic assumption of psychology is merely 
provisional and methodological’. Zie: Flanagan, Varieties of naturalism, 433 & 437. 
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forces other than those recognised by Physical Science.’
48

 Het onderzoek van de Britse SPR 

werd elk kwartaal gepubliceerd in de Proceedings of the Society for Psychical Research en 

was onderverdeeld in zes commissies waarin men zich richtte op zaken als de 

gedachteoverdracht of telepathie, de effecten van hypnose, Reichenbachs onderzoekingen 

(met name de zogenoemde ‘odische kracht’ of levenskracht), geestverschijningen en 

spiritistische fysieke verschijnselen.  

Voor de eerste leden van de Britse SPR was onderzoek van de bovennatuur verre van 

onmogelijk, noch onzinnig of onwenselijk. De verschijnselen deden zich voortdurend voor en 

konden empirisch worden onderzocht, en dit onderzoek zou heel belangrijke kennis over 

onze wereld kunnen opleveren. Net als het spiritisme verspreidde psychical research zich 

vanuit Engeland ook naar het vasteland. In Frankrijk werd het ‘métapsychique’ genoemd en 

in Duitsland werd uiteindelijk de term ‘parapsychologie’ ontwikkeld. In Nederland zou het 

tot 1919 duren voordat een vereniging voor ‘psychisch onderzoek’ – zoals ‘psychical 

research’ hier werd vertaald – werd opgericht. 

 

 

HISTORISCH ONDERZOEK BINNEN DE BRITSE SPR 

Voor de eerste psychical researchers zelf was het logisch dat ze zich wilden bezighouden met 

het onderzoeken van de bovennatuur; de bovennatuurlijke verschijnselen waren talrijk en 

konden bovendien empirisch worden onderzocht. Maar in de praktijk bleek het onderzoek al 

snel problematisch, omdat de kans op (beschuldigingen van) fraude en bedrog van mediums 

én onderzoekers groot was. Het zou niet gaan om reële verschijnselen, maar om gefingeerde 

‘feiten’. De voorstanders bleven ervan overtuigd dat in seances reële verschijnselen zich 

konden voordoen, terwijl de tegenstanders alles op het conto van bedrog schoven. Het secuur 

bijhouden van alle voorvallen was daarmee van begin af aan een belangrijke opdracht voor de 

psychical researchers. 

Een van de commissies van de Britse SPR richtte zich daarom uitsluitend op 

historisch onderzoek. Voor de parapsychologie was en is de rijke geschiedenis van de 

gerapporteerde verschijnselen een belangrijke legitimerende bron.
49

 In de parapsychologie 

spelen van meet af aan de eigen geschiedenissen dan ook een grote rol. Frank Podmore kan 

                                           
48 ‘Objects of the society’, 5. 
49 Eric J. Dingwall, Abnormal hypnotic phenomena (London 1967); Eric J. Dingwall, Very peculiar people: portrait studies in the queer, the 
abnormal, and the uncanny (New York 1956). Door op zoek te gaan naar de wortels van paranormale fenomenen om te kunnen laten zien 

dat het er altijd al was en in de traditie stond van onder andere het mesmerisme en het spiritisme, werd het serieuze onderzoek in de vorm 

van psychical research legitimiteit geboden. Het ondersteunde het argument dat het toch echt eens tijd werd dat deze verschijnselen – die er 
altijd al waren – serieus werden onderzocht. 
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worden beschouwd als de eerste huishistoricus van de Britse SPR. Podmore was een van de 

leden van het eerste uur en heeft bijgedragen aan de belangrijke SPR-publicatie Phantasms of 

the Living, waarin een verzameling gevallen werd gepresenteerd waarbij gedachteoverdracht 

leek te hebben plaatsgevonden tussen een pas overledene en een levende.  

In zijn tweedelige werk Modern Spiritualism: A history and a criticism (1902) 

benadrukte Podmore de lange geschiedenis van bovennatuurlijke verschijnselen ter 

legitimatie van het vakgebied.
50

 Podmore behandelde in zijn overzichtswerk enkele van de 

belangrijkste mediums uit de negentiende eeuw. Hij maakte daarbij een belangrijk 

onderscheid tussen ‘fysieke’ en ‘mentale’ mediums. Waar fysieke mediums zich toelegden op 

het teweegbrengen van effecten in de fysieke wereld – zoals tafeldansen of levitatie van 

objecten of zichzelf – hielden de mentale mediums zich bezig met het overbrengen van 

informatie uit het hiernamaals – of dit nu ging om gedachten of het overbrengen van recepten 

voor het genezen van zieken. Podmore ging in het laatste deel in op de problemen met het 

onderzoeken van mediums – de mogelijkheid van bedrog was groot.  

Beschuldigingen van bedrog speelden daarmee een belangrijke rol in de (vroege) 

geschiedenis van de parapsychologie. De vele spiritistische verschijnselen aan het einde van 

de negentiende eeuw zouden niet toe te schrijven zijn aan de geesten van overledenen, maar 

aan vingervlugge mediums en goedgelovige onderzoekers. Het vermeende bedrog van de 

beroemde Eusapia Palladino uit Italië en het Amerikaanse medium Margery heeft met name 

de Amerikaanse tak van de Society for Psychical Research – opgericht in 1885 – tot op het 

bot toe verdeeld.
51

 Zoals we zullen zien speelden ook voor de Nederlandse parapsychologie 

deze beschuldigingen van bedrog een belangrijke rol.  

Beschuldigd worden van bedrog leek niet alleen voorbehouden aan de mediums; ook 

de onderzoekers werden beticht van fraude. Zo zorgde de landmeter en SPR-lid Trevor H. 

Hall in de jaren zestig van de twintigste eeuw voor veel opschudding door in twee boeken 

zowel de reputatie van Edmund Gurney als die van William Crookes door het slijk te halen. 

Volgens Hall had Gurney zelfmoord gepleegd omdat hij het bedrog van alle mediums die 

door de SPR werden onderzocht niet meer aankon.
52

 En Crookes was zo bevangen geweest 

door het jonge medium Florence Cook dat hij haar evidente bedrog niet had waargenomen.
53

 

De Britse psycholoog en SPR-lid Alan Gauld sprong voor wetenschappers als Crookes in de 

bres. Hij wilde laten zien dat deze pioniers wel degelijk respectabele wetenschappers waren 

                                           
50 Herdrukt in 1963 als: Frank Podmore, Mediums of the nineteenth century (New York 1963). 
51 Zie voor een uitvoerige uiteenzetting over Margery o.a. Robert Laurence Moore, In search of white crows: spiritualism, parapsychology, 

and American culture (New York 1977) 169 e.v.  
52 Trevor Henry Hall, The strange case of Edmund Gurney (London 1964). 
53 Trevor Henry Hall, The spiritualists: the story of Florence Cook and William Crookes (London 1962). 
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en daartoe besprak hij uitgebreid de prestaties van Frederic Myers, Edmund Gurney en Henry 

Sidgwick.
54

 

In de eigen geschiedenissen over de ontwikkeling van de parapsychologie speelden 

beschuldigingen en verdedigingen van de ‘founding fathers’ een belangrijke rol.  

 

 

KUHN EN DE WETENSCHAPSSOCIOLOGIE 

Na deze eerste historische studies van parapsychologen zelf over de beginperiode van hun 

discipline, kwam er vanaf de jaren zestig meer academische aandacht voor de geschiedenis 

van de parapsychologie. Hierbij werden de verschijnselen niet zonder meer beschouwd als 

echt bestaand, maar werd evenmin verondersteld dat alles bedrog of fraude was.  

 Thomas Kuhns The structure of scientific revolutions uit 1962 bood een 

verklaringskader voor de bijzondere positie van de parapsychologie. In de 

standaardbeoefening van de ‘normale wetenschap’ was geen plaats voor de anomalieën waar 

parapsychologen zich mee bezighielden. Kuhn: ‘No part of the aim of normal science is to 

call forth new sorts of phenomena; indeed those that will not fit the box are often not seen at 

all.’
55

 Kuhn impliceerde, tegelijkertijd, dat een wetenschappelijke revolutie – een 

paradigmawijziging – denkbaar was waarna bovennatuurlijke fenomenen wél deel konden 

uitmaken van de ‘normale’ wetenschappelijke bestudering. De grenzen van de ‘natuur’ waren 

daarmee aan verandering onderhevig. Deze theoretische mogelijkheid zorgde voor veel 

belangstelling vanuit sociologische hoek voor de geschiedenis van de parapsychologie.  

In de woorden van de Britse historicus en SPR-lid Brian Inglis: ‘(…) Kuhn’s theme offered a 

way out of the dilemma posed by the rejection of the supernatural.’
56

 

 Door de eerste wetenschapssociologen werd de parapsychologie vooral opgevat als 

bewijs voor wetenschap als sociale constructie. Bovendien zou het kunnen zijn dat de 

parapsychologie de voorbode was van een ophanden zijnde wetenschappelijk revolutie.
57

 

Daarmee kwam er meer aandacht voor de parapsychologie. Wetenschapssociologen Harry 

Collins en Trevor Pinch hoopten dat hun participerende onderzoek van een 

                                           
54 Alan Gauld, The founders of psychical research  (New York 1968). 
55 Thomas Kuhn, The structure of scientific revolutions (Chicago 1962) 23-24. 
56 Brian Inglis, Natural and supernatural: a history of the paranormal from earliest times to 1914 (London 1977) 12-13. 
57 Als eerdere grondlegger van de wetenschapssociologie wordt Robert K. Merton gezien, die al in 1938 stelde in zijn Science, technology 

and society in seventeenth-century England dat de wetenschappelijke revolutie van de zeventiende en achttiende eeuw sterk is verweven met 

de opkomst van het protestantisme – een stelling die bekend is komen te staan als de Mertonthese. Zijn dissertatie werd als boek 
gepubliceerd in 1970: Robert K. Merton, Science, technology and society in seventeenth-century England (New York 1970).   

24



  HOOFDSTUK 1 INTRODUCTIE 

 

parapsychologisch experiment met lepelbuigers ‘(…) would provide an opportunity for the 

first contemporaneous study of a potential revolution in science’.
58

  

De opkomst van de wetenschapssociologie maakte dat er ter verklaring van de 

opkomst van psychical research meer werd gekeken naar buitenwetenschappelijke factoren. 

Het is hier dat vervolgens de belangrijke verklaring van de ‘vervangingsreligie’ voor het 

bestaan van de parapsychologie haar oorsprong vond. De historicus Frank Turner zette in 

1974 dit interpretatiekader uiteen in zes biografische essays – over de fysioloog George John 

Romanes (1848-1894), de romanschrijver Samuel Butler (1838-1902), de kunstenaar James 

Ward (1769-1859), de psychical researchers Henry Sidgwick en Frederic Myers, en de 

spiritist Alfred Russel Wallace (1823-1913).
59

 Turner liet zien hoe deze victoriaanse Britten 

probeerden een uitweg te vinden uit een wereld waarin aan de ene kant de zekerheid en troost 

van het christendom verloren leken en waarin aan de andere kant de onaantrekkelijke en 

koude wereld van het wetenschappelijk naturalisme wachtte. Psychical research bood een 

uitweg waarin zowel religieuze als wetenschappelijke elementen werden verenigd. De angst 

voor morele desintegratie – dat zonder religieuze overwegingen de mens geen reden meer 

zou hebben om het goede te doen – kon hiermee worden afgewend. Turner concludeerde dat 

de zes figuren doorhadden dat wetenschappelijke onderzoeken, ‘(…) as Toulmin, Kuhn, 

Gillispie, and Barber have since argued, are conditioned by scientific and sometimes 

nonscientific presuppositions and by professional practices’.
60

 

Deze interpretatie van psychical research en parapsychologie als vervangingsreligie 

bracht sommige historici tot de bekende conclusie dat het hier dus niet om ‘echte’ 

wetenschap ging. Parapsychologen werden te veel geleid door wat ze wílden zien om zich te 

kunnen houden aan de basale regels die aan wetenschap zouden worden gesteld. Hiermee kon 

de parapsychologie ook vooral worden gezien als een religie, waarin eigenlijk geen 

wetenschappelijke aspecten terug te vinden zouden zijn. De Britse historica Janet Oppenheim 

zag psychical research uitdrukkelijk als een ‘pseudowetenschap’ in haar studie over de 

ontwikkeling van spiritisme tot parapsychologie in victoriaans Groot-Brittannië.
61

 Psychical 

researchers waren volgens haar met de beste wil van de wereld geen wetenschappers te 

noemen: ‘It was not the voice of detached scientific inquiry that spoke through these men.’
62

 

                                           
58 Harry Collins en Trevor Pinch, Frames of meaning: the social construction of extraordinary science (London 1982) IX. Ze hebben zelf 

experimenten gedaan met kinderen die in navolging van Uri Geller claimden met hun geest lepels te kunnen buigen. Zij kwamen tot de 

conclusie dat in de dagelijkse praktijk het verdraaid lastig was om het exacte moment van bedrog te constateren: ‘(…) what counts as 
evidence of cheating becomes “negotiated” during discussions.’ (Collins & Pinch, Frames of meaning, 117). Ze stelden hiermee de gehele 

experimentele methode ter discussie. 
59 Frank M. Turner, Between science and religion: the reaction to scientific naturalism in late Victorian England (New Haven 1974). 
60 Ibidem, 252.   
61 Janet Oppenheim, The other world: spiritualism and psychical research in England 1850-1914 (Cambridge 1985).                                    
62 Ibidem, 158. 
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Psychical research was ook volgens haar vooral een ‘surrogaatreligie’, voornamelijk erop 

gebrand ‘to annihilate once and for all the unholy alliance of atheism and materialism’ met 

het geheime wapen van ‘demonstration and proof’.
63

  

In deze opvatting van psychical research als vervangingsreligie werd het onderzoek 

van de bovennatuur gezien als een pseudowetenschap omdat het gebruikmaakte – of zelfs 

misbruik maakte – van (quasi)wetenschappelijke methoden om de eigen persoonlijke 

(religieuze en morele) behoeften te bevredigen.  

 

 

WETENSCHAP EN RELIGIE IN HET FIN DE SIÈCLE 

De afgelopen decennia werd in cultuurhistorische studies naar de geschiedenis van de 

parapsychologie en aanverwante stromingen het idee van de parapsychologie als 

vervangingsreligie of pseudowetenschap sterk genuanceerd. Centraal hierbij staat dat de 

ontwikkeling van het eerder geschetste standaardbeeld van wetenschap juist aan het einde van 

de negentiende eeuw nog volop ter discussie stond en in ontwikkeling was.  

In recente studies worden de parapsychologie en haar voorlopers ingebed in een 

specifieke religieuze cultuurhistorische context, waarmee bijvoorbeeld meer aandacht is 

gekomen voor de lange geschiedenis van het occultisme in het westen. Historici als Olav 

Hammer, Wouter Hanegraaff en Catherine Albanese omschreven de zogenoemde westerse 

esoterie als ‘a third element in Western culture in addition to Greek rationality and biblical 

faith’ en deze esoterie was daarmee ‘a tradition of inner enlightenment as a revelatory 

experience bringing knowledge of one’s true self in an encounter with the ground of being’.
64

 

Hiermee verwijst esoterie naar een stroming waarin een directe, persoonlijke ervaring met het 

goddelijke centraal staat. Deze stroming kwam al op in de middeleeuwen en het negentiende-

eeuwse occultisme vormde hiervan een specifieke voortzetting. Hammer stelde daarbij dat 

deze moderne esoterici gebruikmaakten van wetenschappelijke elementen om hun 

wereldbeeld kracht bij te zetten. Hij noemde dit ‘sciëntisme’, waarbij actief gebruik wordt 

gemaakt van de uiterlijke kenmerken van wetenschap – door bijvoorbeeld dezelfde termen en 

berekeningen te gebruiken – zonder dat dit kan rekenen op de sociale acceptatie van 

wetenschappers.
65

 Hiermee wordt in feite weer teruggekeerd naar het idee van de 

parapsychologie als pseudowetenschap. 

                                           
63 Oppenheim, The other world, 63. 
64 Arthur McCalla, ‘Anton Faivre and the Study of Esotericism’, Religion 31.4 (2001) 435-450, 435. 
65 ‘“Scientism” is the active positioning of one’s own claims in relation to the manifestations of any academic scientific discipline, 
including, but not limited to, the use of technical devices, scientific terminology, mathematical calculations, theories, references and stylistic 
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 Maar ook van de zijde van de wetenschapsgeschiedenis werd de opvatting van 

parapsychologie als pseudowetenschap of vervangingsreligie genuanceerd. Het 

wetenschappelijk naturalisme was niet onomstreden in het fin de siècle. De meerduidigheid 

van het wetenschapsbeeld aan het einde van de negentiende eeuw is ook te herkennen bij 

Comte. Hoewel hij erop was gebrand theologische en metafysische overwegingen uit de 

(mens)wetenschap te weren, was hij niet wars van levensbeschouwelijke implicaties van zijn 

filosofie. Mede naar aanleiding van het treurige overlijden van zijn geliefde Clotilde de Vaux 

ontwikkelde Comte als ‘Hogepriester der Mensheid’ een ‘Religion de l’Humanité’ – een 

atheïstische religie waar in plaats van God de mensheid zelf werd vereerd.
66

 Het laat zien 

hoezeer wetenschap verweven bleef met ideeën over zingeving – of een behoefte aan morele 

richtlijnen, om Kants woorden te gebruiken.  

Eind negentiende eeuw – aangeduid als het fin de siècle, waarin de modernisering of 

de moderniteit opgeld deed – was de behoefte aan een moreel kompas onverminderd groot.
67

 

De resultaten van natuurwetenschappelijk onderzoek werden niet alom omarmd. De 

industriële revolutie had het dagelijks leven dusdanig veranderd dat dit bij het publiek 

weerstand opriep. Ook de nieuwe natuurwetenschappelijke theorieën hadden geregeld 

implicaties die als verre van positief werden beschouwd. Een negatieve interpretatie van de 

evolutietheorie gaf ruimte aan het idee van degeneratie, en de tweede thermodynamische 

hoofdwet leek het einde van de wereld te voorspellen, omdat de hoeveelheid energie in het 

universum net zo lang af zou nemen tot er niets over was. Eind negentiende eeuw ontstond 

dan ook een culturele en intellectuele houding die zich richtte tegen de materialistische en 

positivistische wetenschap van de wetenschappelijk naturalisten.
68

 Henry Stuart Hughes heeft 

deze kritiek op de natuurwetenschappen samengevat als een ‘revolt against positivism’.
69

 

 In 1872 had Emil du Bois-Reymond er al op gewezen dat de verwachtingen ten 

aanzien van wetenschap enigszins getemperd dienden te worden. Er was nu eenmaal een 

onderscheid tussen wat we nog niet weten (‘ignoramus’) en wat we nooit zullen weten 

(‘ignoribamus’).
70

 Hoogtepunt – of dieptepunt – van deze antihouding kan worden gevonden 

in het uitroepen van ‘het bankroet der wetenschap’ door de Franse schrijver Ferdinand 

Brunetière in 1895. In zijn essay verhaalde Brunetière over zijn bekering tot het katholicisme 
                                                                                                                                   
features – without, however, the use of methods generally approved within the scientific community, and without subsequent social 

acceptance of these manifestations by the mainstream of the scientific community through e.g. peer reviewed publication in academic 

journals.” Olav Hammer, Claiming knowledge: strategies of epistemology from theosophy to the new age (Leiden/Boston 2004) 206. 
66 Comte, Positieve denken, 11-14. 
67 De komende paragrafen kunnen worden gezien als een definiëring van het begrip moderniteit of modernisering. 
68 Mary Kemperink, Het verloren paradijs: de Nederlandse literatuur en cultuur van het fin de siècle (Amsterdam 2001); Jan Romein, Op 
het breukvlak van twee eeuwen: een poging tot het schrijven van integrale geschiedenis (deel II) (Leiden/Amsterdam 1967). 
69 Henry Stuart Hughes, Consciousness and society: the reorientation of European social thought 1890-1930 (New York 1958). 
70 Emil du Bois-Reymond, Über die Grenzen des Naturerkenners: ein Vortrag in der zweiten öffentlichen Sitzung der 45. Versammlung 
Deutscher Naturfoscher und Ärtzte zu Leipzig am 14. August 1872 (Leipzig 1872). 

27



 

 

en zijn overtuiging dat de wetenschap op geen enkele manier een bijdrage kon leveren aan de 

belangrijkste levensvragen.
71

 Rond de eeuwwisseling vond de natuurwetenschap een 

antwoord op de kritiek door middel van het ‘descriptionisme’ zoals verwoord door Henri 

Poincaré. Dit neopositivisme ging ervan uit dat wetenschappelijke kennis altijd voorlopig en 

ontoereikend was en voornamelijk moest worden afgerekend op haar nut. Dit uitgangspunt 

wierp zijn vruchten af en in Nederland wordt met het oog op de vele Nobelprijswinnaars in 

deze periode dan ook gesproken over ‘de tweede gouden eeuw’ in de natuurwetenschappen.
72

 

In dit klimaat van groeiende kritiek bracht Wilhelm Dilthey in 1883 een expliciete 

scheiding aan tussen de natuurwetenschappen en de geesteswetenschappen.
73

 Het verschil 

tussen beide lag in de methode en het doel. Waar natuurwetenschappers wilden verklaren 

(‘erklären’) streefden geesteswetenschappers juist naar het begrijpen (‘verstehen’) van 

gebeurtenissen en menselijk handelen. Dit onderscheid tussen de alfa- en bètawetenschappen 

werd nog verder uitvergroot door Wilhelm Windelband, die stelde dat natuurwetenschappers 

nomothetisch (wetzoekend) opereerden, waar geesteswetenschappers juist idiografisch 

(beschrijvend) te werk gingen.
74

  

De sociale wetenschappen – culturele antropologie, sociologie, psychologie, 

politicologie, economie – ontwikkelden zich vanaf het einde van de negentiende eeuw tot 

zelfstandige disciplines. De opkomst van deze ‘nieuwe’ wetenschappen was onlosmakelijk 

verbonden met de veranderingen van het fin de siècle en de daarmee gepaard gaande 

(levens)vragen. De sociale wetenschappen namen een ongemakkelijke positie in tussen de 

natuurwetenschappen enerzijds en de geesteswetenschappen anderzijds. Waar sociaal 

wetenschappers zich bezighielden met een object dat onlosmakelijk verbonden was met de 

geesteswetenschappen (de mens en zijn handelen) werd er ondertussen juist ook 

gebruikgemaakt van methoden uit de natuurwetenschappen (experimenten, statistiek).
75

  

De opkomst van de parapsychologie aan het einde van de negentiende eeuw is in deze 

cultuur- en wetenschapshistorische context geplaatst in de recente historiografie. 

 

 

                                           
71 Ferdinand Brunetière, ‘Après une visite au Vatican’, Revue des Deux Mondes 65 (1895) 97-118; en Roy Macleod, ‘The “Bankruptcy of 

Science” debate: the creed of science and its critics 1885-1900’, Science, Technology and the Human Values 7 (1982) 2-15. 
72 Bastiaan Willink, De tweede gouden eeuw: Nederland en de Nobelprijzen voor natuurwetenschappen 1870-1940 (Amsterdam 1998); Ad 

Maas, Atomisme en individualisme: de Amsterdamse natuurkunde tussen 1877 en 1940 (Hilversum 2001). 
73  Wilhelm Dilthey, Einleitung in die Geisteswissenschaften: Versuch einer Grundlegung für das Studium der Gesellschaft und der 
Geschichte (Leipzig 1883). 
74 Wilhelm Windelband, Geschichte und Naturwissenschaft: Rede zum Antritt des Rektorats der Kaiser-Wilhelms-Universität Strassburg 

gehalten am 1. Mai 1894 (Strassburg 1904). Deze typering van de geesteswetenschappen als begrijpend en beschrijvend is recentelijk 
bijgesteld door Rens Bod, maar heeft desalniettemin veel navolging gehad en toont de zoektocht naar andere wetenschappelijke methodes in 

het fin de siècle. Zie: Rens Bod, De vergeten wetenschappen: een geschiedenis van de humaniora (Amsterdam 2010). 
75 David Lindberg, Mary Jo Nye, Roy Porter, Theodore Porter (et al.), The Cambridge history of science 7: The modern social sciences 
(Cambridge (MA) 2003). 
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VERHOUDING TOT DE PSYCHOLOGIE 

Door de ontwikkeling van wetenschap zelf te bestuderen en ter discussie te stellen, kwam in 

recente historische studies naar de parapsychologie meer aandacht voor de verhouding tot de 

psychologie. Vanaf het midden van de jaren zeventig van de twintigste eeuw kreeg de 

Amerikaanse geschiedenis academische aandacht. Net als Oppenheim stelde de Amerikaanse 

historicus Robert Laurence Moore de vraag hoe psychical researchers hun religieuze en 

wetenschappelijke interesses met elkaar wisten te verenigen. In tegenstelling tot Oppenheim 

ziet Moore psychical research als een ‘reasonable solution’.
76

 Volgens Moore is het door 

Kuhn dat er aandacht is gekomen voor ‘irrationele’ elementen in de wetenschap. Daardoor 

werd bijvoorbeeld de belangstelling van Newton voor alchemie en andere occulte activiteiten 

als een integraal onderdeel van zijn ideeënontwikkeling beschouwd.
77

 Op dezelfde manier 

meende Moore dat het spiritisme en psychical research een bijdrage hadden geleverd aan de 

ontwikkeling van de academische psychologie.  

 Psychical researchers waren niet de enigen die geïnteresseerd waren in mediums; ook 

in de klinische psychologie was er vanuit het onderzoek naar het onbewuste belangstelling 

voor deze bijzondere individuen. In de Verenigde Staten was de opkomst van de 

parapsychologie nauw verbonden met William James, een pionierspsycholoog. Hij was een 

van de oprichters van de Amerikaanse SPR in 1885 en onderzocht zelf het beruchte medium 

Leonora Piper. De verwevenheid met de academische psychologie bracht Moore tot de 

conclusie dat ‘behind whatever parapsychologists said or even whatever they thought, was 

their real wish to preserve a realm of human experience beyond all scientific categories and 

beyond all rational comprehension’.
78

 Met deze nadruk op de menselijke ervaring, op morele 

richtlijnen, benadrukte Moore mede de verwevenheid tussen parapsychologie en de 

opkomende psychologie. 

Bij de belangrijkste Amerikaanse parapsycholoog, Joseph Banks Rhine, die ook in de 

studie van Moore uitgebreid aandacht kreeg, zien we eveneens deze verwevenheid met de 

psychologie. In 1980 werd een volledige studie gewijd aan deze parapsycholoog en zijn – 

volgens de auteurs – ‘paradigma veranderende’ onderzoeksmethode.
79

 Hij maakte gebruik 

van speciale kaarten – Zenerkaarten – om het bestaan van ‘Extra Sensory Perception’ (ESP) 

of buitenzintuiglijke waarneming aan te tonen. Deze Zenerkaarten zijn vernoemd naar de 

psycholoog Karl Zener, met wie Rhine een set van vijfentwintig kaarten ontwikkelde met vijf 
                                           
76 Moore, In search of white crows.                                   
77 Ibidem. 
78 Ibidem, 220. Cursivering van IK. 
79 Seymour Mauskopf en Michael McVaugh, The elusive science: origins of experimental psychical research (Baltimore 1980) 71, 169 en 
297. 
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verschillende symbolen. Hierdoor was het mogelijk om statistisch de telepathische of 

voorspellende gaven van een proefpersoon te onderzoeken. De opvallend positieve 

uitkomsten van zijn experimenten publiceerde Rhine in 1934 in Extra sensory perception.
80

  

Rhine was ook degene die de door de Duitse filosoof Max Dessoir bedachte term 

parapsychologie nieuw leven inblies. Hierdoor wordt ‘psychical research’ in het algemeen 

gebruikt voor het vroegere onderzoek naar mediums, en ‘parapsychologie’ voor het meer 

moderne experimentele testen van proefpersonen met een statistische verwerking van de 

resultaten. De interesse van Rhine in psychical research werd door de Mauskopf en McVaugh 

geduid als een vervangingsreligie. Rhine was opgeleid als botanicus, maar zijn persoonlijke 

religieuze twijfels brachten hem bij psychical research. De filosoof en pionierspsycholoog 

William McDougall haalde Rhine naar Duke University in North Carolina, waar hij 

vervolgens zijn baanbrekende experimenten deed. Rhine pleitte voor het testen van religieuze 

uitgangspunten met gebruikmaking van moderne wetenschap: ‘It would be better to know, 

than to hope or to trust in authority.’
81

 Dankzij de steun van McDougall maakte Rhine met 

zijn onderzoek lange tijd deel uit van de universitaire wereld en was hij nauw betrokken bij 

de afdeling psychologie.  

Ook in studies naar het onderzoek van de bovennatuur in Europa kwam steeds meer 

de verhouding tot de psychologie centraal te staan. Het dierlijk magnetisme of mesmerisme 

speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het spiritisme en was ook cruciaal voor de 

opkomst van de parapsychologie. Het idee van de mogelijkheid om zieken te genezen door 

met het bewegen van de handen – het zogenoemde strijken – de levenskracht in de patiënt te 

veranderen, vormde de basis voor veel van de latere paranormale geneeswijzen.
82

 Door de 

strijkbewegingen konden de zogenoemde ‘somnambules’ in trance worden gebracht en 

verkregen zij – het waren vaak vrouwen – helderziende gaven, waardoor ze als voorlopers 

van het latere medium kunnen worden gezien. In haar studie over het Britse dierlijk 

magnetisme situeerde Alison Winter het dierlijk magnetisme in de wetenschappelijke 

ontwikkelingen van het fin de siècle: ‘What counted as a proper science or as a “scientific” 

practice, remained open to dispute’ (…) we must not presuppose the existence of a scientific 

or medical orthodoxy to explain why mesmerism did not become established; the very 

constitution of this orthodoxy was at issue.’
83

 Volgens Winter leverde het mesmerisme een 

                                           
80 Joseph Banks Rhine, Extra-sensory perception (Boston 1934).   
81 Rhine, Extra-sensory perception, 86. 
82 Bijvoorbeeld reiki. 
83 Alison Winter, Mesmerized: powers of mind in Victorian Britain (Chicago 1998) 6. 
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cruciale bijdrage aan de opkomende, moderne ideeën over menselijke interactie – de 

psychologie.  

Alex Owen ging in haar onderzoek naar spiritistische mediums eveneens in op de 

sociale en psychologische dimensie: ‘Victorian spiritualism was another of the hidden or 

forgotten factors in women’s long struggle for increased effectiveness, status and 

autonomy.’
84

 In haar latere werk stelde zij deze dimensie nog meer centraal, toen ze het 

gehele Britse occultisme inbedde in de cultuur van de moderniteit. Hier concludeerde Owen 

dat het ‘zelf’ voortdurend centraal stond: ‘Occultism (…) was (…) deeply involved in an 

elaboration of the self that worked to reconcile the secular and spiritual.’
85

 Op deze manier 

liet Owen de verwevenheid zien tussen psychical research, occultisme en de psychologie.
86

  

Deze verwantschap tussen psychologie en parapsychologie wordt in recente studies 

niet alleen uitgewerkt voor Groot-Brittannië maar ook voor Duitsland en Frankrijk. Zo richtte 

Corinna Treitel zich in 2004 op de centrale rol van occulte bezigheden in de Duitse 

(moderne) cultuur. Treitel behandelde de spiritist Karl Friedrich Zöllner, de psychiater Albert 

von Schrenck-Notzing, de theosofische leider Franz Hartmann, de stichter van de 

antroposofie Rudolf Steiner, en de filosoof Max Dessoir om de populariteit van occultisme te 

verbinden aan de grootse veranderingen van de modernisering. Volgens Treitel gaf het 

occultisme ‘(…) a primarily psychological solution to the problem of modernity (…)’.
87

  

In zijn onderzoek naar de wortels van de parapsychologie in Frankrijk eind 

negentiende eeuw wilde John Warne Monroe tonen hoezeer deze ‘heterodoxe’ 

onderzoekspraktijk onderdeel was van de moderne cultuur. Het waren uitingen van 

individualisme en diversiteit als ‘durable features of contemporary French society’.
88

 Ook in 

zijn studie speelde de verhouding tot de psychologie een belangrijke rol. Dit is niet 

verwonderlijk in een geschiedenis van de parapsychologie waarin de pionierspsycholoog 

Pierre Janet en zenuwarts Charles Richet – beiden als psychiatrisch onderzoeker werkzaam 

bij Charcot in Parijs – een belangrijke positie innamen. Pierre Janet deed zelf onderzoek naar 

somnambules en Charles Richet – de oprichter van de Annales des sciences psychiques – 

onderzocht onder anderen Eusapia Palladino.
89

 Volgens Monroe was het samenspel tussen 

parapsychologie en psychologie maar van korte duur: ‘During this early period, many 

                                           
84 Alex Owen, The darkened room: women, power and spiritualism in late Victorian England (London 1989) VII. 
85 Alex Owen, The place of enchantment: British occultism and the culture of the modern (Chicago 2004) 114. 
86 Ze werkte dit met name uit in haar vierde hoofdstuk: ‘Modern Enchantment and the Consciousness of Self’; Owen, The place of 

enchantment, 114-147. 
87 Ibidem, 51. 
88 John Warne Monroe, Laboratories of faith: mesmerism, Spiritism, and occultism in modern France (Ithaca 2008) 10.   
89 Smith was ervan overtuigd berichten te ontvangen van de planeet Mars. In 1899 schreef Flournoy hierover zijn beroemde studie: 
Théodore Flournoy, Des Indes à la planète Mars: étude sur un cas de somnambulisme avec glossolalie (Parijs 1899). 
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psychologists considered psychical research (…) to be a legitimate, if controversial, branch of 

their field. By 1930, however, psychical research had lost much of the intellectual prestige it 

had once enjoyed.’
90

  

Ook Andreas Sommer beargumenteerde recent in zijn dissertatie naar aanleiding van 

een internationale vergelijking van psychical research in Engeland, Frankrijk, Duitsland en de 

Verenigde Staten dat ‘(…) from the early 1880s to shortly before William James’s death in 

1910 psychical research was considered a legitimate branch of international scientific 

psychology’.
91

 Na deze tijd dreven uiteindelijk de twee disciplines uit elkaar vanwege 

culturele factoren en niet vanwege de empirische resultaten.
92

  

 Het is deze aanname van een kortstondige verwevenheid tussen de psychologie en de 

parapsychologie in het fin de siècle, die in deze studie ter discussie wordt gesteld door de 

geschiedenis van de Nederlandse parapsychologie in haar verhouding tot ontwikkelingen in 

de psychologie te onderzoeken in de gehele twintigste eeuw. Door de onderzoeksperiode uit 

te breiden vanaf de Eerste Wereldoorlog tot aan het begin van de eenentwintigste eeuw kan 

een begin worden gemaakt met het beantwoorden van enkele belangrijke vragen.  

 Het abstractieniveau van de hier behandelde cultuurhistorische studies is doorgaans 

hoog – parapsychologie en aanverwante stromingen zouden een uitdrukkingsvorm zijn van 

individualisering, pluralisme, feminisme en de cultuur van ‘het zelf’. Zonder uit het oog te 

verliezen dat wetenschap inherent onderdeel is van de cultuur – zelf cultuur ís – staat in deze 

studie de geschiedenis van de parapsychologie als wetenschapspraktijk centraal. Door de 

wetenschapspraktijk centraal te stellen wordt in deze studie getracht de geschiedenis van de 

parapsychologie nader te concretiseren. 

 

 

BALANCEREND OP DE GRENS VAN WETENSCHAP 

Of het nu een pseudowetenschap genoemd kan worden, een vervangingsreligie is of juist een 

uitdrukking van een periode in onze westerse cultuur; duidelijk is dat de verhouding van de 

parapsychologie tot de ‘mainstreamwetenschap’ altijd meerduidig was (en is). In zijn essays 

over de spiritistische interesses van de telegraaftechnicus Cromwell Fleetwood Varley en de 

fysicus William Fletcher Barrett, toonde de wetenschapshistoricus Richard J. Noakes 

                                           
90 Monroe, Laboratories of faith, 11. 
91 Sommer, Crossing the boundaries of mind and body, 17. 
92 Ibidem, 19. 

32



  HOOFDSTUK 1 INTRODUCTIE 

 

overtuigend en elegant de verstrengeling tussen natuurwetenschap en spiritisme aan.
93

 

Volgens hem wordt het tijd de vraag los te laten waarom serieuze wetenschappers zich 

bezighielden met het onderzoeken van de bovennatuur. Noakes stelde dat het doel van het 

bestuderen van de geschiedenis van parapsychologie niet was ‘to understand why anyone 

ever took psychical research and ancestral enterprises seriously’ – de vele cultuurhistorische 

studies hadden al overtuigend genoeg aangetoond hoezeer de verschijnselen met de cultuur 

waren verbonden. De vraag is veeleer ‘to understand how and why they came to be 

demarcated from other scientific practices as “pseudo-scientific”’.
94

 De opdracht van Noakes 

is duidelijk: ‘(…) what historians need to do is to understand why it [psychical research] has 

not commanded the consensus enjoyed by other sciences.’
95

  

Het interessante aan de parapsychologie is dat ze in haar geschiedenis voortdurend op 

de grens van wetenschappelijke acceptatie heeft gebalanceerd. In dit licht is het net zo 

legitiem te vragen naar de afwijkende kenmerken van de parapsychologie, als naar haar 

‘normale’ eigenschappen. De socioloog James McClenon stelde een cruciale vraag over de 

Amerikaanse situatie: ‘Why, after over a century of inquiry, has science not resolved the 

issue concerning paranormal phenomena? (…) Why has parapsychology survived for over a 

century without either achieving legitimacy within or rejection from science?’
96

 McClenon 

liet overtuigend zien hoe een discipline in dit niemandsland kan blijven hangen. Daartoe 

positioneerde McClenon de parapsychologie expliciet in de context van private financiering. 

Voor het doen van wetenschappelijk onderzoek is financiering nodig en door haar publieke 

aantrekkingskracht kon het onderzoek naar de bovennatuur rekenen op steun van 

particulieren. 

Ook Heather Wolffram heeft recentelijk in haar studie over de Duitse psychical 

research en parapsychologie deze grenspositie centraal gesteld. Voor Wolffram ging het niet 

om de context van de moderniteit, maar om ‘the difficulties surrounding the epistemic claims 

of these fields as problems of discipline formation’.
97

 Haar The stepchildren of science liet 

zien dat ‘critics and proponents alike during the late nineteenth and early twentieth century, 

maintained the conviction that psychical research and parapsychology were (…) border areas 

of scientific research’.
98

 Voor de tegenstanders betekende de grenspositie van de 

                                           
93 Richard Noakes, ‘Telegraphy is an occult art: Cromwell Fleetwood Varley and the diffusion of electricity to the other world’, The British 

Journal for the History of Science 32 4 (1999) 421-459; Richard Noakes, ‘The “bridge which is between physical and psychical Research”: 
William Fletcher Barrett, sensitive flames, and spiritualism’, History of Science 42 (2004) 419-464; Richard Noakes, ‘The historiography of 

psychical research: lessons from histories of the sciences’, Journal of the Society for Psychical Research 72 2 (2008) 65-85. 
94 Noakes, ‘The historiography of psychical research’, 74.   
95 Ibidem, 75. 
96 James McClenon, Deviant science: the case of parapsychology (Philadelphia 1986) 221. 
97 Ibidem, 23. 
98 Heather Wolffram, The stepchildren of science: psychical research and parapsychology in Germany c. 1870-1939 (New York 2009) 264. 
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parapsychologen dat ze uitgesloten waren van de academische wereld, maar voor de 

parapsychologen zelf stond het grensaspect juist voor het pionierswerk dat ze aan het 

verrichten waren; zij waren die grenzen aan het verleggen. De grenspositie van de 

parapsychologie was daarmee niet uitgesproken problematisch; daarin school juist ook de 

dynamische kracht van het nieuwe wetenschapsveld.   

Parapsychologen speelden zelf een belangrijke rol in het bewaken van deze 

grenspositie, waarin het evenwicht tussen publieke aantrekkingskracht en wetenschappelijke 

legitimiteit moet worden bewaard. Parapsychologen verrichtten volgens de historicus Anna 

Lux ‘Öffentlichkeitsarbeit’, wat in Nederland ‘public relations’ wordt genoemd.
99

 Lux doet 

onderzoek naar de public relations van Hans Bender, een bekende Duitse parapsycholoog, 

wiens academische loopbaan en inhoudelijke interesses sterk overeenkwamen met die van 

Wilhelm Tenhaeff in Nederland. Net als Tenhaeff werd Bender begin jaren vijftig aangesteld 

als hoogleraar. Van 1951 tot 1975 was Bender hoogleraar in de psychologie en pedagogiek 

aan de Universiteit van Freiburg im Breisgau. In 1950 richtte hij het Institut für Grenzgebiete 

der Psychologie und Psychohygiene (IGPP) op, waar hij onder andere onderzoek deed naar 

de persoonlijkheidskenmerken van mediums – een onderwerp dat ook Tenhaeff zeer 

interesseerde. Tenhaeff en Bender kwamen ook overeen in hun houding ten opzichte van de 

wereld buiten de parapsychologie zelf – zowel in het academische als in het publieke domein. 

Beiden getroostten zich veel moeite om die relaties goed te onderhouden, door actief contact 

te zoeken met verschillend publiek. Tenhaeff zocht het contact met het grote publiek via 

(televisie)optredens en in krantenartikelen. Het is deze rol van parapsychologen als 

popularisator en ook ‘verkoper’ van het vakgebied, die een belangrijke rol heeft gespeeld in 

de ontwikkeling van de Nederlandse parapsychologie.
100

 

Deze popularisatoren maken deel uit van de wetenschapspraktijk van de 

parapsychologie, die in deze studie verder wordt onderzocht door de veranderingen in het 

onderzoeksobject en de onderzoeksmethode in kaart te brengen. 

 

 

DE WETENSCHAPSPRAKTIJK 

In deze studie wordt de ontwikkelingsgeschiedenis van de parapsychologie in relatie tot de 

psychologie onderzocht door haar wetenschapspraktijk centraal te stellen. De ontwikkeling 

                                           
99 Anna Lux, ‘“Vom spielenden Gelingen”: der Parapsychologe Hans Bender (1907-1991) und die mediale Öffentlichkeit’, Historische 

Anthropologie 21 3 (2013) 343-366, 343. 
100 Zie ook: William Brock, William Crookes (1832-1919) and the commercialization of science (Aldershot 2008). 
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van de parapsychologie als wetenschap zal worden besproken aan de hand van een viertal 

elementen: het onderzoeksobject, de onderzoeksmethoden, de institutionele ontwikkelingen 

en de verhouding tot de publieke interesse in de bovennatuur. Hierin volgt deze studie 

Thomas Gieryn, die in zijn beroemde artikel over het demarcatieprobleem stelde: ‘Even as 

sociologists and philosophers argue over the uniqueness of science among intellectual 

activities, demarcation is routinely accomplished in practical, everyday settings.’
101

 Door 

retorische handelingen, door het eigen intellectuele werk te demarqueren van anderen of juist 

door allianties te vormen binnen de academische wereld – kortom door wat Gieryn boundary 

work noemt – maken actoren onderscheid tussen wetenschap en niet-wetenschap. Welk 

grenswerk verrichtten de parapsychologen? Op welke manier behielden zij hun grenspositie? 

Om dit te kunnen bestuderen, staan in deze studie de ontwikkelingen in het onderzoeksobject 

en de onderzoeksmethode centraal. 

De nadruk op de ontwikkeling van object en methode in deze studie naar de 

ontwikkelingen in de Nederlandse parapsychologie is geïnspireerd door het werk van Roger 

Luckhurst. Deze literatuurhistoricus heeft onderzocht hoe de term ‘telepathie’ zo succesvol 

heeft kunnen worden.
102

 Gebruikmakend van de inzichten van postmoderne denkers als 

Latour en Derrida, verklaarde Luckhurst dit succes door telepathie te zien als een ‘hybrid 

object’ dat verschillende noties samenbrengt – ‘from wireless telegraphy to hypnotic rapport, 

from imperial federationalism to the petit mal of the hysteric’.
103

 Luckhurst deed aan het 

einde van zijn studie een suggestie voor verder onderzoek: ‘There is another history to write 

which would trace the transformation of telepathy into first ESP, then “Ganzfeld” researches 

in the 1960s, and then new categories of “Exceptional Human Experiences” in the 1980s and 

1990s.’
104

 Deze voortdurende verandering van het onderzoeksobject is wat de geschiedenis 

van de parapsychologie kenmerkte in de twintigste eeuw, zo blijkt ook uit historische 

overzichten van parapsychologen zelf.
105

 In onderhavige studie wordt voortdurend de vraag 

gesteld naar wat in een bepaalde periode het object en de methode van parapsychologisch 

onderzoek was. 

Met de nadruk op ontwikkelingen in methode en object is deze studie eveneens 

schatplichtig aan het werk van Kurt Danziger, die in zijn Constructing the Subject de sociale 

constructie van psychologisch onderzoek heeft bestudeerd. Danziger onderzocht de 

                                           
101 Thomas Gieryn, ‘Boundary-work and the demarcation of science from non-science: strains and interests in professional ideologies of 

scientists’, American Sociological Review 48 6 (1983) 781-795, 781. 
102 Luckhurst, The invention of telepathy. De term ‘telepathie’ werd geïntroduceerd door Frederic Myers in 1882. 
103 Ibidem, 3. 
104 Ibidem, 277. 
105 Hein van Dongen en Hans Gerding, PSI in wetenschap en wijsbegeerte: geschiedenis van het parapsychologisch onderzoek in Nederland 
(Deventer 1983); en ook John Beloff, Parapsychology: a concise history (London 1993). 
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beginjaren van de wetenschappelijke discipline van de psychologie in verschillende westerse 

landen, vanaf eind negentiende eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog. Daarbij stond de 

interactie tussen de gebruikte onderzoeksmethoden en het bestudeerde object centraal, 

waarbij uiteindelijk de methode de overhand heeft gekregen. Danziger introduceerde de term 

‘methodolatry’ om te omschrijven dat psychologen meer bezig zijn (geweest) met de 

methodologische overwegingen van psychologisch onderzoek dan met de theoretisch 

inhoudelijke implicaties. Uiteindelijk betekende dit het volgende: ‘Individuals were now 

characterized not by anything actually observed to be going on in their minds or organisms 

but by their deviation from the statistical norm established for the population with which they 

had been aggregated.’
106

  

In de psychologie speelde (en speelt) de methode volgens Danziger zo’n belangrijke 

rol omdat de ‘zachte’ wetenschappen meer hun relevantie moeten duidelijk maken dan 

andere, hardere wetenschappen. In zijn observatie hierover noemde hij de parapsychologie 

expliciet en toonde daarmee dat de parapsychologie wellicht als uitvergroting kan dienen van 

de problemen waarmee ook de psychologie te kampen heeft: ‘There is nothing more inimical 

to a field’s success as a source of valued knowledge than the suspicion that it is able to supply 

no more than a duplication of what “everyone” knows anyway or, worse, a reinforcement of 

popular superstitions. The “soft” areas of psychology and parapsychology have always had to 

contend this problem.’
107

 Hier presenteert Danziger bijgeloof als de vergrotende trap van 

gezond verstand, iets waar de wetenschap (para)psychologie zich expliciet van moet 

distantiëren. Maarten Derksen heeft in zijn dissertatie al laten zien voor de Nederlandse 

situatie met welke ‘retorische gemeenplaatsen’ de Nederlandse psychologen de strijd moesten 

aangaan om een wetenschappelijke psychologie te rechtvaardigen.
108

 

Danziger baseerde zijn onderzoek van de ‘investigative practice’ in de psychologie op 

artikelen in geaccepteerde wetenschappelijke tijdschriften. Hij zag het wetenschappelijke 

artikel als een weergave van de experimentele situatie die op zichzelf sociaal is ingebed in de 

onderzoeksgemeenschap en de professionele omgeving waarin het experiment werd 

verricht.
109

 Ook onderhavige studie is voor een groot deel gebaseerd op de beschrijvingen van 

parapsychologisch onderzoek in (para)psychologische tijdschriften. Juist voor de 

Nederlandse geschiedenis van de parapsychologie is dit een geschikte aanpak. Ondanks de 

belangstelling voor de geschiedenis is het Nederlandse parapsychologen niet goed gelukt de 

                                           
106 Kurt Danziger, Constructing the subject: historical origins of psychological research (New York 1994) 77. 
107 Ibidem, 184. 
108 Maarten Derksen, Wij psychologen: retorica en demarcatie in de geschiedenis van de Nederlandse psychologie (Groningen 1997). 
109 Danziger, Constructing the subject, 6-7. 
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eigen archieven te bewaren. Zo zijn er slechts flarden over van het archief van de 

Nederlandse SPR, is het persoonlijk archief van Wilhelm Tenhaeff onvindbaar en is in het 

Parapsychologisch Instituut door waterschade recentelijk kostbaar materiaal voorgoed 

verloren gegaan. Het onderzoek in deze studie is behalve op de artikelen gebaseerd op 

allerhande kleinere (persoons)archieven.
110

  

 Deze studie is niet de eerste in Nederland waarbij de ontwikkelingen van methode en 

object van een specifiek wetenschapsgebied centraal staan. Wetenschapstheoretica Trudy 

Dehue heeft in haar dissertatie laten zien op welke manier de perceptie veranderde op de 

wetenschappelijke regels van de psychologie in de maatschappelijke context. Wat gold als 

valide wetenschappelijk onderzoek onderging grote veranderingen in de twintigste eeuw in 

de Nederlandse psychologie. Zij presenteerde in vier chronologische casestudy’s hoe in de 

grafologie, de fenomenologie, de klinische psychologie en in het voorspellingsgerichte 

onderzoek de methodologie is veranderd tussen 1900 en 1985.
111

 Haar aanpak is verwerkt in 

de manier waarop dit proefschrift is opgebouwd. Zo begint elk inhoudelijk hoofdstuk met een 

beschrijving van de in die periode courante wetenschapspraktijk in de parapsychologie. 

 

 

ONTWIKKELING IN PERIODEN 

Door elk hoofdstuk te openen met een beschrijving van een casestudy worden de 

ontwikkelingen in de Nederlandse parapsychologie in dit proefschrift gekarakteriseerd. De 

geschiedenis van de Nederlandse parapsychologie is hierbij opgedeeld in zeven verschillende 

perioden, gebaseerd op de belangrijkste institutionele ontwikkelingen.
112

 Op een soortgelijke 

manier als bij Dehue wordt in deze dissertatie de geschiedenis van de Nederlandse 

parapsychologie geschetst in sociaal gesitueerde veranderingen van het onderzoeksobject en 

de onderzoeksmethode. Hierbij is expliciet aandacht voor de rol van popularisatoren die de 

wetenschappelijke legitimiteit en de maatschappelijke relevantie trachtten te waarborgen door 

enerzijds in instituties te manoeuvreren en anderzijds het publiek te blijven aanspreken.  

 Hierbij richt hoofdstuk 2 zich op de voorwetenschappelijke ontwikkelingen in het 

Nederlandse fin de siècle, waarin Frederik van Eeden en een aantal kritisch spiritisten een 

belangrijke rol spelen. In deze periode vindt het ‘psychisch onderzoek’ voornamelijk plaats in 

seances met mediums. Het is daarom dat dit hoofdstuk wordt geopend met de beschrijving 

                                           
110 Zie de lijst van de gebruikte archieven in dit manuscript.  
111 Trudy Dehue, De regels van het vak: Nederlandse psychologen en hun methodologie 1900-1985 (Amsterdam 1990). 
112 Van Dongen en Gerding, PSI in wetenschap en wijsbegeerte. En de verscheidene artikelen van Wim Kramer.               

37



 

 

van een seance die Van Eeden en Albert Willem van Renterghem hielden met het medium 

Miss Fay. Een seance die overigens ‘mislukte’.  

 In de jaren twintig worden de eerste verenigingen voor psychisch onderzoek – zoals 

de term psychical research hier werd vertaald – opgericht. Deze ontwikkelingen staan 

centraal in hoofdstuk 3. In deze periode wordt het onderzoek meer en meer verplaatst naar het 

laboratorium, waarbij experimenten een belangrijke rol spelen. Dit hoofdstuk begint dan ook 

met een beschrijving van een beroemd experiment van Heymans cum suis naar telepathie bij 

de student Van Dam.  

 In de jaren dertig kregen de parapsychologen Paul Dietz en Wilhelm Tenhaeff de 

beschikking over een privaatdocentschap in de parapsychologie, aan respectievelijk de 

Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht. Bovendien had de SPR in deze periode een 

laboratorium voor onderzoek en werd in 1928 het Tijdschrift voor Parapsychologie 

opgericht. In deze periode spelen de institutionele ontwikkelingen en de verhouding tot het 

publiek en de academische wereld een belangrijke rol. Dit wordt geïllustreerd door hoofdstuk 

4 aan te vangen met een beschrijving van de rede die Dietz hield bij zijn aanstelling als 

privaatdocent aan de Universiteit Leiden.  

 In hoofdstuk 5 en 6 staan de ontwikkelingen in de jaren vijftig centraal. Dit waren de 

hoogtijdagen van de Nederlandse parapsychologie. In 1953 werd Tenhaeff benoemd als 

bijzonder hoogleraar en kreeg hij de beschikking over een eigen instituut, terwijl in datzelfde 

jaar in Utrecht een internationale conferentie voor parapsychologie werd gehouden. 

Daarnaast was Adriaan de Groot geïnteresseerd in parapsychologisch onderzoek en maakte 

hij deel uit van de stichting Psychical Physics, waarin ook de fysicus Frans Heyn een 

belangrijke rol vervulde. Deze twee hoofdstukken behandelen dezelfde periode en schetsen 

gezamenlijk de diversiteit in het parapsychologisch onderzoeksveld. Zo dient de beschrijving 

van de rol van het medium Gerard Croiset op de internationale conferentie in 1953 als 

opening van hoofdstuk 5 en vormt het experiment naar telepathie bij schoolkinderen van 

Johan van Busschbach de start van hoofdstuk 6. Die beschrijvingen laten zien op welke 

verschillende manieren werd getracht de bovennatuurlijke verschijnselen in kaart te brengen 

en te doorgronden. 

 In de jaren zestig ontspon zich een ingewikkelde opvolgingskwestie, waarbij de 

uitkomst was dat er in 1974 zowel een bijzonder hoogleraar in de parapsychologie was 

(Tenhaeff) als een gewoon hoogleraar (de Zweed Martin Johnson). De ontwikkelingen die tot 

deze bijzondere situatie leidden staan centraal in hoofdstuk 7. Aan het begin van dat 

hoofdstuk wordt een parapsychologisch experiment besproken dat via de televisie werd 
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uitgevoerd en waar mensen in hun huiskamer aan konden deelnemen. Het laat zien op welke 

manier de parapsychologie publieke aantrekkingskracht had en tegelijkertijd het 

wetenschappelijk debat aanwakkerde.  

 Van 1974 tot 1988 functioneerden de twee hoogleraren in parapsychologie naast 

elkaar. In 1988 werd de gewone leerstoel parapsychologie opgeheven in een 

bezuinigingsronde. Deze periode staat centraal in hoofdstuk 8. In deze periode komt het 

onderzoek naar de paranormale genezing steeds meer op de voorgrond te staan. Het 

hoofdstuk begint daarom met het onderzoek van Johan Attevelt naar de invloed van de 

paranormale geneeswijze op astma.  

 In hoofdstuk 9 staan de ontwikkelingen centraal waarbij de bijzondere leerstoel 

parapsychologie eerst nog bleef bestaan aan de Universiteit Utrecht maar in 2007 werd 

overgeheveld naar de Universiteit voor Humanistiek. Tot 2011 bleef daar een bijzonder 

hoogleraar in de parapsychologie actief. In deze laatste periode kreeg de parapsychologie een 

interessante rol toebedeeld in de debatten over methodologische problemen en uitdagingen in 

de gehele psychologie. Het hoofdstuk begint met de bespreking van de experimenten van 

Daryl Bem en Dick Bierman om het bestaan van ‘presentiment’ of ‘voorvoelen’ te 

doorgronden. De positieve uitkomsten van deze experimenten maakten deel uit van een debat 

in de experimentele psychologie over de gangbare statistische berekeningen. 

 In de slotbeschouwing, hoofdstuk 10, wordt uiteengezet hoe de geschiedenis van de 

Nederlandse parapsychologie de ontwikkelingen in de psychologie weerspiegelt, waarmee de 

(geschiedenis van de) parapsychologie bij kan dragen aan de reflectie op de positie van de 

psychologie als wetenschap.  
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HOOFDSTUK 2 DE NATUUR GOOCHELT NIET 

POGINGEN TOT PSYCHISCH ONDERZOEK 1888-1914 

 

 

 

Verlaat nooit, voor een oogenblik zelfs, het gebruik der rede. 

Treed niet toe tot een ernstig onderzoek, zoo een zucht 

naar ijdele nieuwsgierigheid of beuzelachtigheid u drijft. 

Ontwikkel, kweek aan een eerbiedig verlangen 

naar wat rein is, en goed, en waar. 

M.A. Oxon113 

 

 

 

EEN MISLUKTE SEANCE  

Op zaterdagavond 18 januari 1890 organiseerden de artsen Albert Willem van Renterghem en 

Frederik van Eeden een seance met Miss Anna Eva Fay. Dit Amerikaanse medium zou met 

haar geest voorwerpen op afstand kunnen laten bewegen. De artsen wilden in hun praktijk 

voor hypnose aan de Keizersgracht te Amsterdam de proeven met een galvanometer herhalen 

die de bekende Britse psychical researcher en vooraanstaand chemicus William Crookes in 

1875 met Fay uitgevoerd.114 Met dit apparaat kon worden uitgesloten dat Fay tijdens de 

proeven haar handen gebruikte. Fay hield twee koperen cilinders vast die met koperen draden 

verbonden waren aan een stroommeter. Door de draadjes werd een zwakke elektrische 

stroom gezonden. Wanneer een van de cilinders niet meer werd vastgehouden zorgde dit 

ervoor dat de geleiding veranderde, wat was af te lezen op de stroommeter. Crookes was in 

zijn proeven tot de conclusie gekomen dat Fay beschikte over een bijzondere ‘psychische 

kracht’ en zeker niet haar handen gebruikte.115 

Fay reisde eind negentiende eeuw rond door Europa met haar ‘scientifique’ seances, 

waarbij ze voorwerpen liet bewegen terwijl ze zelf vastgebonden was en ook via 

                                           
113 M.A. Oxon, ‘Leidraad voor seances’, Het Toekomstig Leven 6 (1902) 224-225, 225. M.A. Oxon was het pseudoniem van het Britse 
negentiende-eeuwse medium William Stainton Moses. 
114 Zie voor een uitgebreide uiteenzetting over de experimenten van Crookes met Fay: George Medhurst en K. Goldney, ‘Crookes and the 

physical phenomenon of mediumship’, Proceedings of the Society for Psychical Research 54 195 (1964) 25-177, in het bijzonder 89-105. 
Crookes deed vier experimenteersessies met de galvanometer, waarbij onder anderen Galton, Huggins, Ionides, Cox, Galton en Huggins 

aanwezig waren. Medhurst & Goldney, ‘Crookes and the physical phenomenon’, 94-95. 
115 Charles van Deventer, ‘Een particuliere seance van Miss Fay’, Wetenschappelijke Bladen Januari (1890) 304-313. Van Deventer heeft 
het ad passim over ‘psychische kracht’ in zijn verslag. 
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gedachteoverdracht vragen van het publiek beantwoordde.
116

 Haar authenticiteit werd 

voortdurend sterk betwijfeld door goochelaars zoals Harry Houdini.117 Eind 1889 gaf Fay een 

drietal drukbezochte seances in Nederland en ook hier meende een goochelaar van doen te 

hebben met een bedriegster.118 In de laatste seance nodigde haar impresario – haar man D.H. 

Pingree – daarom het publiek uit op het toneel om zelf te zien dat Fay niet gebruikmaakte van 

‘machines’ of ‘apen’.119 De seance in de praktijk van Van Eeden en Van Renterghem was er 

vooral op gericht de ‘al-of-niet-echtheid’ van de verschijnselen te onderzoeken om te laten 

zien ‘dat het geen goochelen zou wezen, doch eerlijk werk’.120 

Bij de seance in Amsterdam waren twee natuurwetenschappers betrokken. 121  De 

chemicus en letterkundige Charles van Deventer schreef een verslag over de seance in 

Wetenschappelijke Bladen. Hij was bevriend met zowel Van Eeden als Van Renterghem en 

ten tijde van de seance was hij de assistent van de scheikundige en Nobelprijswinnaar 

Jacobus Henricus van ’t Hoff.122 Op verzoek van zijn assistent had Van ’t Hoff een telegram 

gestuurd aan de beroemde Crookes om te vragen of hij nog steeds overtuigd was van de 

realiteit van de vermeende psychische kracht van Miss Fay. Crookes antwoordde 

bevestigend.123 De tweede betrokken natuurwetenschapper was P.C. Kaz, de assistent van de 

natuurkundige en eveneens Nobelprijswinnaar Johannes Diderik van der Waals. Hij hield 

toezicht op de galvanometer.  

De proefopstelling van Crookes werd overgenomen en de seance vond plaats in twee 

aangrenzende ruimtes, die van elkaar waren gescheiden met dubbele gordijnen. In de ene, 

verlichte, zaal (A) zat het publiek en in de andere, donkere, zaal (B) stond een tafel met 
                                           
116 ‘Advertentie “Eerste groote scientifique séance”’, Algemeen Handelsblad (8-10-1889). Gesuggereerd werd dat haar zoontje haar tijdens 

de seances hielp. 
117 De beroemde goochelaar Houdini stelde dat Fay hem had toegegeven een van de uiteinden van de galvanometers onder haar knie te 
hebben gestopt. Overigens was het noodzakelijk dat Fay haar handen in een zoutoplossing doopte voordat ze de galvanometer aannam. 

Medhurst & Goldney, ‘Crookes and the physical phenomenon’, 102. 
118 Op 21 december werd Miss Fay ‘ontsluierd’ in het ‘Paleis voor Volksvlijt’ door E. Chambly, ‘den vermaarden illusionist en anti-
spiritist’, die daartoe zelf een optreden organiseerde. (‘Advertentie “Séance Mystérieuse: Experimenten van Miss Fay ontsluierd door E. 

Chambly”’, Algemeen Handelsblad (21-12-1889) tweede blad.) Volgens dezelfde krant zou Chambly door zijn uitleg van behendigheid en 

vingervlugheid ‘’t een en ander doen zien, dat spiritisten zal doen blozen en geleerde heren, zoekende naar het bovennatuurlijke in het meest 
alledaagsche, doen verschrikken.’ (‘Allerlei: een les in de hoogere goochelkunst’, Algemeen Handelsblad (20-12-1889) voorblad). 
119 ‘Advertentie’, Algemeen Handelsblad (01-12-1889) tweede blad. ‘(…) in order to satisfy the public Miss Fay will permit any two ladies 

in the audience to come on the stage and search her to see there is no monkey or machinery, that she is as natural on the stage as off.’ En: 
‘Miss Fay will raise the table without any rings on her fingers and allow the audience to break it up and see that there also is no machinery 

about it.’ De eerste séance hield Fay op 9 oktober 1889 in Odéon te Amsterdam voor een ‘stampvolle zaal’. (‘Advertentie’, Algemeen 

Handelsblad (8-10-1889); ‘Allerlei’, Algemeen Handelsblad (15-10-1889)). Ook op 27 november 1889 was de zaal te klein voor de 
belangstellenden die de ‘duizendkunstenares’ graag met eigen ogen wilden aanschouwen. (‘Miss Fay’, Algemeen Handelsblad (28-11-1899) 

voorblad). Op 4 december werd daarom een extra seance ingelast. Op initiatief van de Vrouwenhulpvereniging hield Fay op 4 januari 1890 

nog een liefdadigheidsseance op de weg terug uit Frankrijk (ze deed een Europese tour) waarbij de opbrengst geschonken zou worden aan 
‘de Maatschappij tot Opvoeding van Weezen in het Huisgezin’. (‘Advertentie’, Algemeen Handelsblad (04-01-1890)). 
120 Van Deventer, ‘Een particuliere seance’, 304. 
121 Helaas is er geen overzicht gevonden van alle aanwezigen bij de seance.  
122 Van Eeden had Van Renterghem leren kennen door Van Deventer. Zie over Van Deventer het lemma: Harry G.M. Prick, ‘Deventer, 

Charles Marius van (1860-1931)’, Biografisch Woordenboek van Nederland (http://resources.huygens.knaw.nl, geraadpleegd op 12-11-

2013). Van Deventer was een oude jeugdvriend van Van Eeden. Mary Kemperink dicht de bemiddelingsrol abusievelijk toe aan Jacob van 
Deventer (Mary Kemperink, Gedeelde Kennis (Antwerpen 2011) 180, 182). 
123 Crookes antwoordde: ‘Published opinion private test seances unchanged.’ (Van Deventer, ‘Een particuliere séance, 308.) Wanneer 

Crookes overtuigd was geraakt van de authenticiteit van een medium trok hij deze bevinding nimmer terug. Ook gaven mediums nooit 
publiekelijk toe Crookes te hebben bedrogen. Medhurst & Goldney, ‘Crookes and the physicical phenomenon’, 103. 
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verschillende voorwerpen, zoals muziekinstrumenten en een boek, die Fay zou proberen te 

bewegen.124 Ter opwarming deed het medium eerst een proef uit haar voorstellingen, waarbij 

ze in de verlichte zaal ging zitten en haar handen werden vastgehouden door twee 

aanwezigen, onder wie Van Renterghem. De tafel met voorwerpen was hierbij tussen de 

dubbele gordijnen geplaatst. Gedurende deze eerste proef klonk een bel en viel een ander 

voorwerp op de grond. Het was een hoopvol begin, maar alleen de proeven met de 

galvanometer zouden uitsluitsel kunnen geven over de werkelijke krachten van Fay. 

Bij de proeven met de galvanometer zat Fay alleen achter een gordijn in de donkere 

ruimte (B). Ze was verbonden met de galvanometer, die in de verlichte zaal (A) met publiek 

stond. Kaz had een extra voorzorgsmaatregel getroffen; hij had om de polsen van Fay 

koperen armbanden gedaan die weer verbonden waren met de cilinders.125 Daardoor hoopte 

Kaz te kunnen uitsluiten dat het medium haar handen bewoog om vervolgens bijvoorbeeld 

een van de cilinders met haar mond vast te houden of een natte draad tussen de cilinders aan 

te brengen.126 Schuin achter Fay, op ongeveer anderhalve meter afstand, stond de tafel met 

daarop de verschillende voorwerpen. Meer dan drie kwartier keken de aanwezigen in zaal A 

naar het gordijn, luisterden ingespannen en hielden de galvanometer in de gaten. De tafel viel 

één keer om, maar verder gebeurde er weinig opzienbarends; ook niet toen Fay de seance 

voortzette zonder de armbanden om haar polsen of toen de tafel met voorwerpen op een 

andere plek werd gezet. Fay riep tot slot naar Van Eeden, de leider van het experiment, 

verwijzend naar het oorspronkelijke experiment met Crookes: ‘Ge vergt méér inspanning van 

mij, dan ik in drie maanden heb moeten doen.’127 Fay verklaarde te moe te zijn om verder te 

gaan en het experiment werd beëindigd.  

Voor de chemicus en letterkundige Van Deventer was de seance een ‘fiasco’ en een 

‘volslagen mislukking’.128 Er gebeurde nauwelijks iets en bij de eerste proef kon het volgens 

hem niet worden uitgesloten dat Fay gebruik had gemaakt van de ‘uiterst bekende kracht van 

een paar stevige beenen’ om de tafel om te trappen.129 Maar dit betekende niet dat er helemaal 

niets van de vermeende krachten van Fay waar hoefde te zijn. Als ze normaal gesproken 

gebruikmaakte van goocheltrucs, dan was ze wel ‘een bijzonder onhandige goochelaarster’ 

dat het haar niet gelukt was meer resultaten te produceren.130  

                                           
124 Zie: Psychologische Bladen 3 (1889). Dit nummer van 1 november is geheel gewijd aan Miss Fay. Ook staat in dit nummer de originele 

proefopstelling van Crookes afgebeeld. 
125 Dit in tegenstelling tot de experimenten die Crookes ondernam; toen waren de cilinders niet nog weer eens verbonden met de polsen van 

Fay. 
126 Van Deventer, ‘Een particuliere seance’, 308. 
127 Ibidem, 309. 
128 Ibidem, 310. 
129 Ibidem. 
130 Ibidem, 312. 
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Omdat de seance met Fay als doel ‘opwekking tot verder onderzoek’ had, waren naast 

verschillende geleerden ook verscheidene journalisten uitgenodigd.131 De journalist van het 

Algemeen Handelsblad vond Fay wel degelijk een ‘buitengewoon handige goochelares’ met 

veel mensenkennis en acteertalent. Het verdiende wel lof volgens de journalist dat Van Eeden 

en Van Renterghem ‘zoo onpartijdig mogelijk gepoogd hadden de verschijning – miss Fay in 

het volle licht der waarheid te plaatsen’.132  

In de nabespreking van het mislukte experiment werd geopperd dat wellicht 

natuurwetenschappers niet geschikt waren om onderzoek naar mediums te doen: ‘De 

natuurkundige is te goed vertrouwend. Hij is er niet op verdacht met open oogen bedrogen te 

worden, want de natuur, met wie hij dagelijks verkeert, goochelt niet.’133 Misschien zou het 

beter zijn het onderzoek over te laten aan een advocaat, omdat die zich voortdurend bewust 

zou zijn van wat er níet werd gezegd.134 Ook Van Deventer benadrukte hoe buitengewoon 

lastig het was geweest om met Fay te ‘experimenteeren’ vanwege haar ‘vele grillen of 

inbeeldingen’. Ze stelde allerhande voorwaarden aan de seance, zoals de juiste plek voor de 

tafel, waardoor experimenteren in het geheel niet mogelijk was en slechts ‘observeeren’ 

restte.135 

Van Deventer vreesde dat door de mislukte seance het onderzoek ‘hier te lande 

minstens tien jaar is achteruit gesteld’. 136  Van Eeden en Van Renterghem stuurden een 

ingezonden brief naar het Algemeen Handelsblad in een laatste poging tot aansporing voor 

meer onderzoek. De seance op 18 januari had volgens beiden geen uitsluitsel geboden over 

Fay: ‘noch vóór de opvatting, dat zij z.g. medianimieke [sic] krachten bezit, noch voor de 

meening dat zij slechts goochelt.’ De artsen pleitten voor een herhaling van het onderzoek.137 

Van Deventer betwijfelde of ‘hooggeleerde genodigden’ daarop wel zaten te wachten. Die 

zouden volgens hem ‘nog veel liever eens aardig zien goochelen, dan dat zij een uur aan één 

stuk naar een oscilleerenden galvanometernaald moeten zitten kijken’.138 

 

 

 

 

                                           
131 Van Deventer, ‘Een particuliere seance’, 313. In het Nieuws van den Dag werd geconcludeerd: ‘Onder de genodigden was de indruk 

algemeen die van ongeloof en teleurstelling.’ (‘Stadsnieuws’, Het nieuws van den dag: kleine courant (21-01-1890) blad twee en drie. 
132 ‘Miss Fay voor de Wetenschap’, Algemeen Handelsblad (21-01-1890) blad twee avondeditie.  
133 Ibidem.  
134 Bij de experimenten van Crookes was een rechtsgeleerde aanwezig: de heer Cox. 
135 Van Deventer, ‘Een particuliere seance’, 313. 
136 Ibidem, 313, 304. 
137 ‘Miss Fay voor de Wetenschap’, Algemeen Handelsblad (21-01-1890) blad twee avondeditie. Cursief in origineel. 
138 Van Deventer, ‘Een particuliere seance’, 313. 
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POGINGEN TOT PSYCHISCH ONDERZOEK 

Aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw werden er in 

Nederland volop spiritistische seances gehouden. In deze seances meenden mediums contact 

te hebben met gene zijde en manifesteerden de geesten zich via hen met woordelijke 

boodschappen (de psychische verschijnselen) ofwel door een tastbaarder uitdrukkingsvorm 

zoals bij Miss Fay (de fysieke verschijnselen). Velen vroegen zich af wat er in deze seances 

nu precies gebeurde. Was het bedrog of goochelarij? Was het inbeelding? Had het iets met de 

persoonlijke of geestelijke gesteldheid van het medium te maken? Beschikte zij over een 

bijzondere psychische kracht? Was er echt sprake van contact met een geestenwereld? De 

vraag stond centraal óf er in de seances iets plaatsvond wat het onderzoeken waard was. De 

proefneming met Fay liet zien hoe problematisch het was om in een seance eenduidige 

antwoorden op deze vraag te vinden. Het uitblijven van opzienbarende verschijnselen was 

voor de één sluitend bewijs voor de onzin van het spiritisme, terwijl voor de ander de kwestie 

onopgelost bleef.    

Terwijl in de ons omringende landen aan het einde van de negentiende eeuw de eerste 

verenigingen voor ‘psychical research’ werden opgericht, zou dit in Nederland nog dertig jaar 

duren. Het was mede door voorstellingen van internationaal bekende mediums dat het 

spiritisme in Nederland bekendheid verkreeg. Na de komst van het beroemde medium Daniel 

Dunglas Home naar Nederland in 1858 groeide de publieke belangstelling voor de 

spiritistische verschijnselen en deed geregeld een medium tijdens haar (of zijn) Europese 

tournee de Nederlandse theaters en schouwburgen aan. Dit gold ook voor Miss Fay, die eind 

1889 en begin 1890 naar Nederland kwam. De komst van deze mediums werd uitgebreid 

besproken in kranten en tijdschriften en zorgde voor discussies over de authenticiteit van de 

verschijnselen. Het gebeurde niet vaak dat er vervolgens proefnemingen werden ondernomen 

met het medium in aanwezigheid van vooraanstaande (natuur)wetenschappers en artsen.  

Er werd gehoopt dat de seance met Miss Fay aanleiding zou geven tot meer psychisch 

onderzoek, zoals psychical research hier te lande werd genoemd. Het uitblijven van 

overtuigende uitkomsten bij de seance met Fay hielp niet om het psychisch onderzoek in 

Nederland op gang te brengen. Maar ook in andere landen hadden psychisch onderzoekers te 

kampen met uitblijvende of tegenvallende resultaten. Waarom duurde het hier langer dan in 

de ons omringende landen voordat er een georganiseerde vorm van psychisch onderzoek 

ontstond? 
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 Aan de hand van twee ‘kritisch spiritisten’ die wel degelijk probeerden een 

georganiseerde vorm van Nederlands psychisch onderzoek van de grond te krijgen, wordt in 

dit hoofdstuk een antwoord op deze vraag geschetst in de context van de opkomst van de 

academische psychologie. De arts en schrijver Frederik van Eeden probeerde de academische 

gemeenschap te overtuigen dat de spiritistische verschijnselen het onderzoeken waard waren, 

en de spiritist Henri de Fremery wilde zijn medespiritisten doordringen van de noodzaak van 

een kritische houding tijdens de seances. Voor deze beide pioniers op het gebied van de 

Nederlandse parapsychologie was het psychisch onderzoek onlosmakelijk onderdeel van de 

bredere opkomende psychologie. In het fin de siècle kwam de psychologie als wetenschap 

op, waarbij een van de fundamentele discussies zich richtte op wát de psyche of de ziel nu 

eigenlijk was: een onstoffelijk of een stoffelijk object. Het is in deze context dat het uitblijven 

van een Nederlands psychisch onderzoek kan worden begrepen. 

 Voor zowel Van Eeden als De Fremery stond de onvergankelijke aard van de 

menselijke geest centraal en hiermee stonden ze midden in het fin de siècle. Historici hebben 

het fin de siècle, grofweg de periode van 1870 tot aan de Eerste Wereldoorlog, lange tijd 

gekenmerkt als pessimistisch en decadent. 139  Het culturele leven aan het eind van de 

negentiende eeuw zou gedomineerd zijn door een gevoel van verontrusting. Naarmate de 

eeuwwisseling dichterbij kwam, groeide de angst dat negentiende-eeuwse liberale waarden, 

het vooruitgangsgeloof en rationalisme, verloren zouden gaan. Hierdoor ontstond een gevoel 

van fatalisme en groeide de overtuiging dat de fundamenten van de samenleving werden 

bedreigd door decadentie. Deze angst voor het verval van de gehele samenleving kwam onder 

andere tot uiting door een preoccupatie met afwijkende seksuele normen, een afkeer van als 

gek getypeerde kunstenaars, verwerping van de schaamteloze jeugd en door de antisemitische 

afschildering van Joden. Ook het groeiende aantal ‘zenuwzieken’ en ‘nerveuzen’ bevestigde 

het beeld van een samenleving in verval. De verontrusting hierover kwam vooral tot uiting in 

literatuur en beeldende kunst, maar ook in wetenschap.140 

 Maar het fin de siècle in Nederland werd juist níet geleid door een gevoel van 

pessimisme of decadentie. Vanuit het idee van een achterblijvend Nederland werd lange tijd 

gedacht dat hier geen sprake was geweest van een echt fin de siècle. Vanaf de jaren negentig 

van de vorige eeuw ontstond er historische aandacht voor de moderniseringsprocessen als 

                                           
139 Frank van Vree, ‘De stad van het betere leven: cultuur en samenleving in Nederland rond 1900’, BMGN 106 4 (1991) 641-651; Piet de 

Rooy, ‘Een hevig gewarrel: humanitair idealisme en socialisme in Nederland rond de eeuwwisseling’, BMGN 106 4 (1991) 625-640; Niek 

van Sas, ‘Fin-de-siècle als nieuw begin: nationalisme in Nederland rond 1900’, BMGN 106 4 (1991) 595-609; Wessel Krul, ‘Nederland in 
het fin-de-siècle: de stijl van een beschaving’, BMGN 106 4 (1991) 581-594; Ernst Kossmann, ‘Romeins breukvlak en de Nederlandse 

geschiedenis’, BMGN 106 4 (1991) 652-658. Zie ook: Elsbeth Etty, Liefde is heel het leven niet: Henriette Roland Holst 1869-1952 

(Amsterdam 1997). 
140 George Mosse, ‘Fin-de-siècle: challenge and response’, BMGN 106 4 (1991) 573-580. 
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industrialisering, schaalvergroting, bureaucratisering, verstedelijking, natievorming en 

rationalisering, die ook aan Nederland niet voorbijgingen. Maar in tegenstelling tot andere 

Europese landen hoefde Nederland geen oorlog te verwerken, groeide de bevolking gestaag, 

zorgde het partijstelsel voor een redelijk stabiele verhouding tussen staat en samenleving, 

ging het hier economisch voor de wind en waren er nauwelijks machtige industriëlen wier 

zonen tot decadentie konden vervallen. 141  De technologische en maatschappelijke 

veranderingen gingen aan Nederland niet voorbij, maar de negatieve impact bleef beperkt. In 

lijn met het ‘warme meliorisme’ dat volgens de Amerikaanse historicus Carl Schorske 

typerend is voor de kunstenaars en intellectuelen in Engeland, werd Nederland voornamelijk 

gedreven door een geloof in de vatbaarheid van de mensheid voor verbetering.142 

 Het Nederlandse fin de siècle kan dan gedefinieerd worden als een hoopvolle 

zoektocht naar gemeenschappelijke verbetering in een diffuse periode.143 Het fin de siècle 

stond daarmee ook bol van de zoektochten naar een nieuwe demarcatie van kennisdomeinen 

om tot maatschappijverbeterende initiatieven te komen.144 Zowel De Fremery als Van Eeden 

hield zich bezig met de vraag of de bijzondere verschijnselen van de (onvergankelijke en 

onstoffelijke) psyche wetenschappelijk onderzocht konden worden, en daarmee waren ze 

beiden Nederlandse pionierspsychologen.  

 Ze waren daarbij representanten van een utopische zielkunde, waarbij het 

uitgangspunt – in de woorden van Mary Kemperink – was dat de psychologie kon meehelpen 

‘aan het ontwikkelen van een utopische wereld door op experimentele basis te laten zien dat 

er in de toekomst eenheid en harmonie zouden heersen, niet alleen op aarde maar ook binnen 

de universele Geest waar we allemaal deel van uit zouden gaan maken’.
145

 Juist in het fin de 

siècle stond in de psychiatrie, de psychologie en dus ook in de opkomende parapsychologie 

de vraag centraal hoe de wetenschap hieraan het best een bijdrage kon leveren.
146

 

 

 

 

 

                                           
141 Van Vree, ‘De stad van het betere leven’. 
142 Carl Schorske, Fin-de-siècle Vienna: politics and culture (New York, 1981). 
143 Leonieke Vermeer, Geestelijke lenigheid: de relatie tussen literatuur en natuurwetenschap in het werk van Frederik van Eeden en Felix 

Ortt, 1880-1930 (Groningen 2010); David Baneke, Synthetisch denken: natuurwetenschappers over hun rol in een moderne maatschappij, 
1900-1940 (Hilversum 2008). 
144  Frank Huisman en Henk te Velde, ‘Op zoek naar nieuwe vormen in wetenschap en politiek: de “medische” kleine geloven’, 

Documentatieblad de negentiende eeuw 25 (2001) 129-136; Baneke, Synthetisch denken, 32. Huisman en Te Velde zien een overeenkomst 
tussen het zoeken naar nieuwe politieke vormen en nieuwe vormen van wetenschap. Zie ook: Kluveld, Reis door de hel der onschuldigen. 
145 Kemperink, Gedeelde kennis, 214. 
146 Joost Vijselaar en Ruud Abma, ‘Psychiatrie in meervoud: de wetenschappelijke oriëntaties van de Nederlandse psychiatrie in het 
interbellum (1918-1940)’, Studium 3 (2010) 79-81. 
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FREDERIK VAN EEDEN ALS OVERTUIGD SPIRITIST 

Van Eeden was al vroeg geïnteresseerd geraakt in het spiritisme, waarbij hij was 

terechtgekomen via de hypnose. Opgeleid als arts promoveerde hij in 1886 op het proefschrift 

Kunstmatige voeding bij tuberculose en als voorbereiding op het onderzoek was Van Eeden 

in 1885 enige maanden werkzaam bij Georges Debove te Parijs. Deze internist 

experimenteerde met hypnose om hysterie te kunnen behandelen en dit maakte meer indruk 

op Van Eeden dan onderzoek naar de voeding van de teringlijders.147 Van Eeden ontwikkelde 

zich vervolgens tot een pionier op het gebied van de psychotherapie, toen hij in 1887 samen 

met de huisarts Albert Willem van Renterghem een praktijk in hypnotische behandelingen 

begon. Van Eeden was daarmee een zenuwarts, met veel aandacht voor psychische 

stoornissen. Van Eeden verliet de praktijk in 1893 en richtte vanaf dat moment zijn aandacht 

meer op filosofische en maatschappijkritische projecten, zoals de stichting van de utopische 

landbouwgemeenschap Walden. Van Eeden was een begenadigd schrijver, los-vast 

verbonden met de Tachtigers, die onder andere in het door hen in 1885 opgerichte tijdschrift 

De Nieuwe Gids hun verhalen publiceerden.148 Van Eedens bekendste literaire werken waren 

De kleine Johannes (1887)
149

 en Van de koele meren des doods (1900). Bij Van Eeden is in 

een aantal van zijn literaire werken zijn belangstelling voor het spiritisme duidelijk terug te 

vinden, vooral in het gedicht Lied van schijn en wezen uit 1895 en in Pauls ontwaken uit 

1913. Dit laatste boek ging over zijn aan tuberculose overleden zoon. 

 De ideeën en bezigheden van Frederik van Eeden waren in zijn tijd omstreden. Zijn 

literaire werk kon rekenen op forse kritiek van vooral Lodewijk van Deyssel, waardoor vanaf 

1902 Van Eeden definitief brak met de Tachtigers; zijn wat wereldvreemde kolonie Walden 

werd afkeurend behandeld in verschillende dagbladen en zijn filosofische ideeën over de 

menselijke geest werden lang niet altijd serieus genomen.150 Maar door zijn vele essays en 

lezingen en zijn vermogen om mensen bij elkaar te brengen, maakte Van Eeden wel degelijk 

deel uit van de intellectuele elite in Nederland en zelfs daarbuiten. Zo richtte hij in Berlijn in 

1912 de Forte-Kreis op, een gezelschap dat ‘een wereldraad van wijzen’ wilde vormen en 

waar onder anderen de filosoof Erich Gutkind, de zakenman Walther Rathenau en de 

schrijver Henri Borel deel van uitmaakten. Ook in de Signifische Kring, opgericht in 1917, 

                                           
147  Walter Vandereycken en Ron van Deth, Frederik van Eeden (1860-1932): vergeten psychiater en pionier in de psychotherapie 

(Amsterdam 2010) 8. 
148 Zie over de moeizame verhouding van Van Eeden in de redactie van De Nieuwe Gids: Jan Fontijn, Tweespalt: het leven van Frederik van 

Eeden tot 1901 (Amsterdam 1990) 258-260. 
149 In dit jaar verscheen het voor het eerst in boekvorm; in 1885 was het al gepubliceerd in De Gids. 
150 Literaire kritiek, ook door de polemische houding van Van Eeden zelf veroorzaakt, zie: Jan Fontijn, Trots verbrijzeld: het leven van 

Frederik van Eeden vanaf 1901 (Amsterdam 1996) 55-63. De negatieve reacties op Walden werden vooral uitgedragen in De 

Amsterdammer en Het Volk; met marxistische socialisten had Van Eeden überhaupt weinig op: zie Fontijn, Trots verbrijzeld, 38. Over de 
afkeuring van zijn filosofische ideeën over de menselijke geest komen we verderop te spreken. 
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bevonden zich vooraanstaande Nederlandse wetenschappers, zoals de wiskundigen Bertus 

Brouwer en Gerrit Mannoury maar ook de taalkundige Jacobus van Ginneken. Met zijn 

eclectische belangstelling en zijn dubbelzinnigheid – ook ten aanzien van het spiritisme – was 

Van Eeden volgens zijn biograaf Jan Fontijn ‘(…) omstreeks 1900 in allerlei opzichten het 

prototype van de fin-de-siècle-mens’.151  

 Van Eeden interesseerde zich voor het spiritisme. De spiritistische verschijnselen 

waren in Nederland gemeengoed geworden door de komst van het beroemde Amerikaanse 

medium Daniel Dunglas Home in 1858. Door zijn seances werd het moderne spiritisme 

populair in Nederland en hielden mensen thuis zelf ook seances.152 Home was een van de 

beroemdste mediums, omdat hij niet alleen klopgeluiden produceerde en geesten 

materialiseerde, maar ook leek te kunnen zweven.
153

 De spectaculaire tien seances die Home 

in 1858 in Nederland gaf werden breed uitgemeten in de pers, vooral ook omdat er vier 

seances plaatsvonden bij koningin Sophie.
154

 Deze ‘koninklijke’ seances van Home laten zien 

hoezeer het spiritisme niet alleen volksvermaak was, maar juist ook werd bedreven in 

gegoede kringen.155 Na de komst van Home en daarna van andere mediums vormden zich 

achtereenvolgens drie belangrijke kringen voor het Nederlands spiritisme: de Haagse 

vereniging Oromase, opgericht in 1859, de Amsterdamse vereniging Veritas uit 1869, en een 

kring rondom de filantrope en belangrijke spiritiste Elise van Calcar vanaf 1877.  

 Er is al het een en ander geschreven over de belangstelling voor het spiritisme van 

Van Eeden. Zo vond Fontijn, die in zijn uitvoerige biografie voortdurend worstelde met de 

meerduidigheid van Van Eeden, dat diens belangstelling voor het spiritisme aan elkaar hing 

van ‘ambivalentie en inconsequenties’.156 Van afstandelijk en analytisch werd Van Eedens 

belangstelling voor het spiritisme volgens Fontijn in de loop van zijn leven een obsessie die 

hem uiteindelijk fataal werd.157 Fontijn signaleerde een breekpunt in 1913, het moment dat 

Van Eeden zijn zoon Paul aan tuberculose verloor.158 Na die tijd sloot Van Eeden zich vol 

overgave aan bij enkele seancekringen.159 Ilse Bulhof, in haar studie over de geschiedenis van 

de psychoanalyse in Nederland, plaatste dit breekpunt in het denken van Van Eeden al in 

                                           
151 Fontijn, Tweespalt, 458. 
152 Al voor de komst van Home circuleerden er verschillende handleidingen voor thuisseances, maar deze kregen nu hernieuwde aandacht.  
153 Zie voor een informatieve uiteenzetting over Home in de victoriaanse cultuur: Peter Lamont, The first psychic: the peculiar mystery of a 
notorious Victorian wizard (Londen: Little, Brown, 2005). 
154 Mario Gibbels, ‘Daniel Dunglas Home en het begin van de tafelklopperij in Nederland’, De Negentiende Eeuw 21 (1997) 127-143, 128. 
155 Ook Pieter Jelles Troelstra hield seances. Hoewel hijzelf in brieven opmerkte dat dit slechts bij uitzondering gebeurde, wijst de biografe 
van zijn vrouw – bekend als kinderboekenschrijfster Nynke van Hichtum – erop dat er lange periodes in hun leven zijn dat ze regelmatig 

seances hielden. (Aukje Holtrop, Nynke van Hichtum: leven en wereld van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer 1860-1939 (Amsterdam 2005) 

267-277). 
156 Fontijn, Tweespalt, 256. 
157 Ibidem, 244-245. 
158 Ibidem, 431. 
159 Zie hoofdstuk 22: ‘Hernieuwde obsessie voor het spiritisme’ in Fontijn, Trots verbrijzeld, 415-431. 
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1900, waarna hij zich volgens haar echt tot ‘spiritualist’ ontwikkelde en vooral ‘de tragische 

indruk’ maakte ‘van een verdwaalde sjamaan’.160 Ook Jan Romein, die we in het volgende 

nog zullen tegenkomen met zijn interpretatie van de ‘kleine geloven’, meende dat het 

hoogtepunt van Van Eedens werk in 1900 kan worden gesignaleerd, het publicatiejaar van 

zijn roman Van de koele meren des doods, die als ‘synthese tussen zijn wetenschappelijke en 

literaire werk’ kan worden gezien.161 Daarna ging het al snel bergafwaarts met Van Eeden, en 

zijn groeiende belangstelling voor het spiritisme zou daar een uiting van zijn. Mary 

Kemperink zag het breekpunt in Van Eedens kritische denken wat eerder, in 1893, op het 

moment dat hij de hypnotische praktijk die hij met Van Renterghem hield, verliet.162 Zonder 

zijn kritische kompaan kon Van Eeden zich gemakkelijk verliezen in de schimmige wereld 

van het spiritisme.  

 Maar het vermeende omslagpunt bij Van Eeden ten aanzien van het spiritisme hoeft 

niet enkel persoonlijk of relationeel te worden geduid. Niet elke wetenschapper of 

intellectueel die werd geconfronteerd met het overlijden van een naaste keerde zich immers 

tot het spiritisme. Van Eedens interesse hing ook sterk samen met zijn ideeën over de 

psychologie als wetenschap en zijn omslag kwam ook voort uit de gebleken problemen met 

gecontroleerd onderzoek van de spiritistische verschijnselen. 

 

SPIRITISME EN HET DIERLIJK MAGNETISME 

Van Eeden was niet de eerste arts die via de weg van de hypnose geïnteresseerd was geraakt 

in bovennatuurlijke verschijnselen. Hij paste in een oudere traditie waarbij artsen 

geïnteresseerd waren in de magnetische geneeswijze en de daarmee samenhangende 

verschijnselen. De historicus Joost Vijselaar heeft laten zien dat er vanaf het begin van de 

negentiende eeuw in Nederland interesse was in bijzondere verschijnselen die leken te duiden 

op het bestaan van een bovennatuur. Vijselaar onderscheidt drie verschillende stromingen in 

het Nederlands magnetisme aan het begin van de negentiende eeuw (1810-1818).
163

 Ten 

eerste de natuurfilosofische richting in Amsterdam, ten tweede de empirische richting uit 

Groningen, en tot slot een diffuser vergeestelijkte variant van het dierlijk magnetisme met een 

‘onmiskenbare neiging tot spiritisme’.
164

 Alle drie deze stromingen werkten door in het 

negentiende-eeuwse spiritisme. In de natuurfilosofische variant van het magnetisme stonden 

idealistische uitgangspunten centraal. Het dierlijk magnetisme vormde een uitwerking van 

                                           
160 Bulhof, Freud en Nederland, 112. 
161 Romein, Breukvlak, 688; Bulhof, Freud en Nederland, 46, 79.  
162 Kemperink, Gedeelde kennis, 196. 
163 Vijselaar, De magnetische geest, 372-441, 372. 
164 Ibidem. 
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idealistische overwegingen inzake de interactie tussen natuur, mens en geest. We zullen zien 

dat in het spiritisme eveneens de onstoffelijkheid van de menselijke geest het centrale 

uitgangspunt vormde.  

 Vooral het vergeestelijkte magnetisme vormde een belangrijke voedingsbodem voor 

het spiritisme. Volgens onder anderen de dichter Willem Bilderdijk bewezen de 

mesmeristische taferelen met magnetische somnambules dat er een onsterfelijke ziel bestond 

waarmee gecommuniceerd kon worden. Deze benadering van het dierlijk magnetisme bevond 

zich evenwel meer in de marge en is eerder een neiging te noemen dan een echte school of 

stroming. 165  Voor de representanten van deze neiging was empirisch onderzoek van 

ondergeschikt belang. Dat gold niet voor het empirisch magnetisme dat in Groningen werd 

bedreven door de artsen Petrus Hendriksz, Gerbrand Bakker en H. Wolthers. Zij deden 

onderzoek naar de effecten van de behandelingen van magnetiseurs in een universitaire 

setting.
166

 Hoewel na 1818 de belangstelling voor het magnetisme meer en meer deel ging 

uitmaken van de volkscultuur, bleef ook in deze periode de belangstelling voor het 

magnetisme vanuit de geneeskunde bestaan. Tussen 1850 en 1880 toonden met name de 

Haagse artsen Andries Hoek en Hendrik George Becht een kritische interesse in het dierlijk 

magnetisme en zijn eventuele spiritistische aspiraties.
167

  

 Het dierlijk magnetisme, met name de vergeestelijkte variant, was een van de 

belangrijkste voedingsbodems voor het latere spiritisme. In een hypnotische trance leek de 

somnambule vaak ineens te beschikken over een aantal bovennatuurlijke capaciteiten. Van 

Eeden werd hierdoor gegrepen. Bij Van Eeden ging het niet enkel om de geneeskrachtige 

werking van het dierlijk magnetisme en de daaruit voortvloeiende hypnose. Hij was 

gefascineerd geraakt door een aantal ‘wonderen’, zoals de overdracht van gedachten en het 

bewegen van voorwerpen, die hij tegen was gekomen tijdens de hypnose en die wat hem 

betreft nader onderzoek waard waren.
168

 In december 1886 benoemde hij deze ‘feiten’, die 

volgens hem door de wetenschap werden genegeerd omdat ze strijdig met de bekende 

natuurwetten zouden zijn maar volgens hem zeker bestonden: ‘(…) de profetiën, het tweede 

gezicht, het zonder merkbare oorzaak bewegen van voorwerpen en de geestesgemeenschap 

op een afstand.’169 Hiermee doelde Van Eeden op: prognosie, helderziendheid, dat wat we nu 

psychokinese noemen (zoals bij Miss Fay) en telepathie.  

                                           
165 Vijselaar, De magnetische geest, 421. 
166 Ibidem, 406-407. 
167 Zie ook: Lies Peeters, Een wonderhistorie: magnetisme in Nederland rond 1900 (masterscriptie Sociale geschiedenis Amsterdam 2013). 
168 Fontijn, Tweespalt, 249. 
169 Frederik van Eeden, ‘Het hypnotisme en de wonderen’ in Studies: eerste reeks (Amsterdam 1890) 143-170; en ook: Frederik van Eeden, 
‘Het hypnotisme en de wonderen’, De Nieuwe Gids 2 (1887) 246-269. Cursief in origineel. 
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BANVLOEK OP ONDERZOEK 

Volgens Van Eeden was er werk aan de winkel om deze verschijnselen tot respectabel 

onderzoeksmateriaal te maken. In 1887 schreef hij daarover in een negatieve bespreking van 

Humbug en ernst van de belangrijke spiritist Adrianus Johannes Riko.170 In dit boek zette 

Riko uiteen welke verschijnselen van mediums wel en niet aannemelijk waren, maar volgens 

Van Eeden werd de humbug met veel te veel bravoure gebracht en de ernst te simplistisch 

voorgesteld. Van Eeden: ‘Ik vind dit alles jammer, want ik wou graag dat het boek ons 

publiek kon overtuigen van den ernst van sommige onderzoekers en de deugdelijkheid van 

sommige waarnemingen.’ Met het werk van Riko zou het onderzoek in Nederland niet 

opschieten: ‘Het spijt mij, maar ik acht de werkjes van den heer Riko al zeer ongeschikt om 

de vooroordeelen der officieele wetenschap weg te nemen, en de Hollandsche geleerden tot 

het onderzoek der feiten te bewegen.’171  

 Het was nodig deze vooroordelen weg te nemen, want Nederlandse 

natuurwetenschappers stonden uiterst sceptisch tegenover het spiritisme en maanden tot 

terughoudendheid in het onderzoek ernaar. In 1853 waren het ‘tafeldansen’ en de 

‘klopgeesten’ onderzocht door de arts Douwe Lubach (1815-1902) en de natuurkundig 

instrumentenmaker Willem Martinus Logeman (1821-1894).172 Volgens Lubach ging het bij 

het spiritisme om ‘bijgeloof’ gehuld in ‘den mantel der wetenschap’.173 Als ‘aartsvijandin van 

alle echte wetenschap’ moest het bijgeloof uitgebannen worden om de natuurwetenschap als 

‘een der hoofdelementen (…) van elke beschaafde opvoeding’ recht te doen. Maar hoe kon 

daar iets van terechtkomen ‘(…) wanneer de menigte een ellendig zamenstel van leugen en 

bedrog, met wetenschappelijke lompen omhangen, voor de wetenschap zelve leert 

aanzien?’174  Lubach hoopte met zijn onderzoeken in Album der natuur en met zijn brochure 

De wonderen van den dag te hebben bijgedragen ‘den voortgang tegen te gaan van de 

zieklijke rigting onzes tijds’. 175  Deze decadente interpretatie van het spiritisme als iets 

ziekelijks zou lang standhouden.  

In 1873 werd de waarschuwing van Lubach om ver te blijven van het spiritisme 

herhaald door zijn collega, de bioloog en hoogleraar Pieter Harting. Als mederedacteur en -

oprichter van Album der natuur kreeg hij herhaaldelijk het verzoek aan te geven ‘hoe wij 

                                           
170 A.J. Riko blijkt J.A. Riko te zijn: Peeters, Wonderhistorie, 42. 
171 Frederik van Eeden, ‘Een boek over spiritisme en magnetisme’, De Nieuwe Gids 2 (1887) 111-118, 112 en 115. 
172 Douwe Lubach, De wonderen van den dag: bijdrage tot de kennis en bestrijding van eene verderfelijke rigting des tijds (Haarlem 1853). 

Zie voor een gedetailleerde bespreking: Saskia Klerk, ‘Satirische en wetenschappelijke reacties op “tafelklopperij” (1853)’, Studium 4 
(2008) 287-297, 292.   
173 Lubach, De wonderen van den dag, 5. 
174 Ibidem, 9; Gibbels, ‘Daniel Dunglas Home’, 129.  
175 Lubach, De wonderen van den dag, 48. 

52



  HOOFDSTUK 2 DE NATUUR GOOCHELT NIET 

 

dachten over het zoogenaamd spiritisme’.176 Het verlangen werd daarbij kenbaar gemaakt ‘dat 

natuurkundigen zich met een gezet onderzoek daarvan zouden bezig houden, opdat men 

eenmaal met zekerheid weten zoude wat men te denken heeft van de zonderlinge verhalen die 

daaromtrent in omloop zijn’. Harting gaf onomwonden te kennen dat dit niet paste in een 

tijdschrift dat ‘zich alleen tot taak heeft gesteld werkelijke natuurkennis onder zijne lezers te 

verbreiden’. Hij stelde verder: ‘Werkelijke natuurkennis nu is objectieve natuurkennis’, wat 

zoveel betekende als dat iedereen in staat zou zijn op dezelfde manier de verschijnselen gade 

te slaan door ‘herhaalde en juiste waarneming’. 177  Het spiritisme ging daarentegen om 

‘subjectieve gewaarwordingen’ en had daarom niets met natuurkundig onderzoek van doen.178  

Harting adviseerde om met het spiritisme om te gaan zoals men omgaat met een 

besmettelijke ziekte.179 Zorg ten eerste voor een gezonde geest van uzelf en van anderen, zo 

adviseerde Harting, waardoor de ziekte zich niet verspreiden kan. En ten tweede was het zaak 

de besmettingsbronnen te vermijden. Want juist ‘zij die ernstig van aard en van nature 

geneigd zijn over de raadselen des levens na te denken, (…) zij die gewoon zijn de ontvangen 

indrukken in zich op te nemen en te overpeinzen, (…) zij stellen zich inderdaad aan een 

gevaar bloot’. Daarom: ‘Onthouding, volstrekte onthouding is hier wijsheid, en deze wordt 

zelfs plicht voor degenen, wier betrekking in de maatschappij hen tot voorbeeld voor anderen 

stelt.’180  

In 1893 werd dit advies tot onthouding nogmaals herhaald door de fysioloog Derk 

Huizinga. In zijn beroemde lezing Vitalisme en mechanisme duidde Huizinga de 

antimaterialistische tendensen in zijn tijd. Volgens Huizinga werden zowel vitalisten als 

mechanisten gedreven door één en dezelfde vraag: ‘Wat is het leven? Waardoor verschillen 

de verschijnselen in levende wezens van de verschijnselen daarbuiten en wat is de oorzaak 

van dat verschil?’181 Hij vervolgde: ‘In onzen fin-de-siècle tijd hebben wij vreemde dingen 

zien gebeuren. 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 Miss Fay en Madame Blavatzky (sic) geloof vonden bij mannen, die de summi 

honores hadden verkregen op natuur- en geneeskundig gebied.’ Volgens Huizinga was het 

beter het onderzoek hiernaar te laten: ‘Want een spiritistische séance is geen akker, waarop 

                                           
176 Pieter Harting, ‘Hallucinatien en verwante verschijnselen’, Album der natuur (1873) 161-196. 
177 Ibidem, 161. 
178 Ibidem, 162. 
179 Ibidem, 194. 
180 Geciteerd in Leonieke Vermeer, ‘“Als de tafel danst, dan wankelt de wetenschap”: de relatie tussen spiritisme en wetenschap in 

Nederland rond 1900’, Gewina 30 (2007) 26-43, 32; Harting, ‘Hallucinatien’, 195. 
181 Derk Huizinga, ‘Vitalisme en mechanisme’ in Handelingen van het vierde Nederlandsch natuur- en geneeskundig congres gehouden te 
Groningen op den 7den en 8sten april 1893 (Den Haag 1893) 18-36, 18. 
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men veel kans heeft vruchten van wetenschap te oogsten.’182 Het was volgens Huizinga door 

‘de onbegrijpelijkheid der psychische verschijnselen’ dat de vitalisten zich lieten verleiden tot 

de wildste ideeën.183 In ‘werkpak’ was de vitalist niet van de mechanist te onderscheiden – 

beiden moesten zich in hun onderzoeken beperken tot de empirische gegevens die zich aan 

ons voordoen. Alleen deed de vitalist zijn werk met resignatie, met berusting, en liep hij 

intussen rond met een ‘gat in zijn wetenschappelijk bewustzijn’.184 Hij vulde zijn wereldbeeld 

met niet-bestaande elementen en krachten. 

 Het was in dit negatieve klimaat ten aanzien van het spiritisme en aanverwante 

stromingen dat Van Eeden een lans probeerde te breken voor serieus onderzoek naar de 

verschijnselen. Volgens hem handelden ‘vitalisten in werkpak’ die zich inzetten voor een 

bredere opvatting van de menselijke geest – zoals de neuroloog Hippolyte Bernheim, de 

spiritisten Frederic Myers, Edmund Gurney, Henry Sidgwick, Frank Podmore, William 

Crookes en de pionierspsychologen Pierre Janet, James Sully, Charles Richet en Cesare 

Lombroso – juist ‘moedig en ongewoon’. 185  Van Eeden streed tegen het materialistische 

wereldbeeld van Lubach, Harting en Huizinga, waarin alle verschijnselen uiteindelijk terug te 

voeren zouden moeten zijn op fysieke processen. Van Eeden was lang niet de enige 

Nederlandse intellectueel of wetenschapper die deze antimaterialistische agenda had, maar hij 

was wel een van de weinigen die zich eind negentiende eeuw inzetten om anderen ervan te 

overtuigen dat de spiritistische verschijnselen de moeite van onderzoeken waard waren.186  

 Een materialistische wetenschapsopvatting zag Van Eeden als dogmatisch en 

verwerpelijk. De wetenschap had als taak álle verschijnselen te onderzoeken en daar maakten 

de spiritistische verschijnselen ook deel van uit. Voor Van Eeden begon en eindigde 

wetenschap met de onstoffelijke psyche: ‘Onverklaarbaar noem ik psychische verschijnselen 

in geenen deele. Integendeel, ik noem ze dat, waaruit al het andere noodwendig verklaard 

moet worden, als zijnde het best bekende. En onstoffelijk – ja – maar dat is licht ook en 

wijzelf, en alle realiteit want het stofbegrip is een bedenksel van ons, gehecht aan eene 

bepaalde groepeering.’ 187  Hiermee positioneerde Van Eeden zich duidelijk bij de 

antimaterialistische opvattingen van de opkomende psychologie in het fin de siècle. Van 

                                           
182 Huizinga, ‘Vitalisme en mechanisme’, 23. 
183 Ibidem, 32. 
184 Ibidem, 35, 36. 
185 Frederik van Eeden, ‘Vitalisme’ in Studies: tweede reeks (Amsterdam 1894) 288-327, 321. 
186 Bertus Brouwer deed wel mee aan een aantal seances bij Van Eeden. Dirk Dalen, L.E.J. Brouwer: topologist, intuitionist, philosopher 
(Londen 2013) 256. Kai de Jong en Frans van Lunteren, ‘Fokkers “greep in de verte”: Nederlandse fysica en filosofie in het interbellum’, 
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187 Van Eeden, ‘Vitalisme’, 317. 
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Eeden noemde de fysiologisch en dus materialistisch georiënteerde Wilhelm Wundt het 

schoolvoorbeeld van ‘kras dogmatisme’, waar hij zich juist zo tegen wilde verzetten.188 

 

PSYCHOLOGIE EN SPIRITISME 

Aan het einde van de negentiende eeuw kwam de wetenschappelijke of academische 

psychologie op, waarbij vanuit haar wortels in zowel de filosofie als de fysiologie 

verschillende benaderingen ten aanzien van de menselijke psyche of ziel bestonden. Vooral 

de verhouding tussen lichaam en geest stond ter discussie, tussen het stoffelijke en het 

onstoffelijke. Pioniers als Gustav Fechner, William James, Carl du Prel, Pierre Janet en Max 

Dessoir worstelden met deze vraag en kwamen tot een antwoord waarbij het onstoffelijke 

prevaleerde.189 Het merendeel van deze geleerden hield zich ook bezig met het onderzoek 

naar spiritistische verschijnselen. Tegelijkertijd kwam een vorm van fysiologische 

psychologie op. Geleerden als Francis Galton, Alfred Binet
190

 en ook Wilhelm Wundt 

stonden een zielkunde voor waarin juist het lichaam als bron van onderzoek diende en de 

wetenschappelijk zielkundige zich alleen bezighield met het stoffelijke.191 In Nederland was 

het de fysioloog Franciscus Donders die in deze traditie de fundamenten legde voor een 

fysiologische psychologie.
192

 Het fysiologische onderzoek spitste zich vooral toe op het 

meten van waarneembare kenmerken van de proefpersoon, of dit nu de huidgeleiding was of 

de pupildilatatie. 

 Wundt sprak zich aan het eind van de negentiende eeuw openlijk negatief uit over 

onderzoek van spiritistische verschijnselen in seances. In 1879 kreeg Wundt de beschikking 

over een laboratorium in Leipzig, wat in de standaardgeschiedenis als beginpunt van een 

wetenschappelijke psychologie wordt gezien.193 In datzelfde jaar belandde hij in een felle 

discussie met enkele van zijn medehoogleraren over het medium Henry Slade. De 

astrofysicus Johann Zöllner was overtuigd geraakt van de vaardigheden van dit medium 

doordat deze met gedachtekracht in staat leek knopen te leggen in een in een rondje 

samengeknoopt touw.194 Wundt was zelf ook aanwezig bij een seance met Slade maar totaal 

niet onder de indruk. Hij verschilde niet alleen met Zöllner van mening over de authenticiteit 

van de vermogens van Slade, maar ook met Fechner, de wiskundige Wilhelm Scheibner en de 

fysicus Wilhelm Weber. Hier stelde Wundt op een zorgvuldige manier de competentie van 

                                           
188 Van Eeden, ‘Vitalisme’, 322. 
189 Kemperink, Gedeelde kennis, 207-211. Ook: Kemperink, Het verloren paradijs. 
190 Binet hield zich wel bezig met mediums en dan met name met hun persoonlijkheid. (Draaisma, Een laboratorium voor de ziel, 80.) 
191 Draaisma, De geest in getal; Roger Smith, The Fontana history of the human sciences (Londen 1997); Derksen, Wij psychologen. 
192 Bert Theunissen, Diesels droom en Donders' bril: hoe wetenschap werkt (Amsterdam 2004); Draaisma, The age of precision: F.C. 
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193 O.a. Danziger, Constructing the Subject. 
194 Draaisma, Geest in getal, 183-189; Wolffram, The stepchildren of science; Sommer, Crossing the boundaries. 
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fysici ter discussie bij het beoordelen van seances, om op deze manier ook een lans te breken 

voor zijn eigen expertise vanuit de experimentele psychologie. We zagen dat ook bij de 

nabespreking van de mislukte seance met Miss Fay de natuurkundigen als incompetente 

psychisch onderzoekers werden beschouwd.   

 Volgens Wundt waren vooral goochelaars geschikt om een medium te onderzoeken en 

was in het geval van Slade op die manier al aangetoond dat hij de boel bedroog. Bovendien 

meende Wundt dat de spiritistische feiten dusdanig ver buiten onze zeker kennis lagen, dat ze 

wel heel onomstotelijk moesten worden bewezen om voor waar te worden aangenomen. En 

het was juist in de spiritistische seance dat experimenteel onderzoek zo problematisch bleek, 

omdat de experimentator op geen enkele manier invloed kon uitoefenen op de verschijnselen. 

 Het problematische karakter van onderzoek zoals in spiritistische seances werd 

uiteindelijk ook door Van Eeden onderkend, maar hij ervoer dit niet als een teken van de 

onmogelijkheid van psychisch onderzoek. Hij bleef psychisch onderzoek zien als onderdeel 

van de psychologie. Vanaf 1887 noteerde Van Eeden zelf de bovennatuurlijke ervaringen van 

de patiënten in zijn eigen praktijk en verdiepte hij zich in de buitenlandse literatuur.195 In 

1888 stelde hij psychical research op één lijn met de opkomende psychologie: ‘De proeven 

van Donders, Schiff, Wundt e.a. over den duur der psychische verrichtingen, die van de 

Society for psychical Research over telepathie, spiritisme en hypnotisme en die van de 

nieuwe fransche onderzoekers over de suggestie zijn allen niet minder exact en doeltreffend 

en vereischen niet minder vindingrijkheid en vernuft dan chemische en physische 

experimenten.’196  

 De spiritistische verschijnselen verklaarde Van Eeden door het idee van het ‘dubbel-

ik’, waarmee hij een splitsing in het menselijk bewustzijn veronderstelde.197 Het ging hier niet 

om een onbewuste persoonlijkheid; volgens Van Eeden bestonden het wakend ik en het 

dubbel-ik naast elkaar. Wel had het dubbel-ik een veel grotere reikwijdte dan het ‘gewone’ 

wakende ik en konden daardoor helderziendheid en gedachteoverdracht zich voordoen.198 

Internationaal gezien was dit een tamelijk gangbaar verklaringskader. Ook Frederic Myers, 

zoals we verderop zullen zien, baseerde zich op dit idee van een splitsing in het bewustzijn 

om spiritistische en bovennatuurlijke verschijnselen te verklaren.  

                                           
195 Over de ervaringen met zijn patiënten zie: Fontijn, Tweespalt, 249-251. De experimenten met zijn patiënten werden hem kwalijk 

genomen; ze zouden gevaarlijk zijn. 
196 Frederik van Eeden, ‘Ons dubbel-ik’ in Studies: eerste reeks (Amsterdam 1890) 168-180, 175. 
197 Ibidem, 179. Van Eeden stelde, overigens onterecht, in een latere voetnoot de uitvinder te zijn van de term ‘Doppel-ich’ en dat Max 

Dessoir het van hem had overgenomen. Pierre Janet had het dubbel-ik in 1886 als ‘dedoublement de moi’ al benoemd. Van Eeden verwijst 

in 1888 niet naar Janet, maar het is hoogstwaarschijnlijk dat hij zeer sterk door hem is geïnspireerd. Kemperink, Gedeelde kennis, 195. 
198 Romein, Breukvlak, 62 (DBNL). 
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 De seance met Miss Fay in januari 1890 leek Van Eeden gesterkt te hebben in zijn 

overtuiging dat het onderzoek van de bovennatuurlijke verschijnselen bovenal aan 

psychologen moest worden overgelaten. Kort na de seance met Fay, op 17 april 1890, hield 

Van Eeden een voordracht over ‘De spiritistische verschijnelen’ voor het genootschap 

Oefening en Wetenschappen.199 Hier stelde Van Eeden onomwonden: ‘Bijna alle zoogenoemd 

bovennatuurlijke dingen, over wier al of niet bestaan thans zoo zeer gestreden wordt, hooren 

thuis in de psychologie.’200 Juist omdat de psychologie nog in de kinderschoenen stond was 

de psycholoog voor dit onderzoek geschikt: ‘De psycholoog, de onderzoeker van dit grootste 

wonder: de menschelijke ziel, moet zich toch wel goed bewust blijven dat hij midden in 

raadselen zit en dat het hem allerminst past iets van te voren te ontkennen.’201 Andermaal 

stelde Van Eeden de dogmatische wetenschap ter discussie die de spiritistische feiten 

negeerde. Van Eeden wilde strijden tegen dit ‘onrecht’ en deze ‘gedachten-dwang’ en de 

‘juistheid’ en ‘rechtvaardigheid’ van de psychisch onderzoekers betogen.202  

 De te onderzoeken verschijnselen waren bovendien onderdeel van de psychologie, 

omdat het hier niet ging om ‘bovennatuurlijke’ verschijnselen maar om ‘bovenzinnelijke’.203 

De grens tussen natuur en bovennatuur was arbitrair en konden we op basis van onze 

beperkte wetenschappelijke kennis nimmer trekken; wat we wisten dat tot de natuur behoorde 

veranderde voortdurend. Met een verwijzing naar de evolutieleer betoogde Van Eeden dat er 

geen goede grond was om aan te nemen dat er niks zou bestaan buiten onze vijf zintuigen. 

Een goede wetenschappelijke psycholoog zou het onderzoek moeten oppakken: ‘Al gelooft 

men geen woord van al hetgeen de spiritisten verkóndigen, zoo is het toch de plicht van een 

wetenschappelijk zielkundige deze dingen ernstig en onpartijdig te beschouwen, zij het dan 

als een merkwaardige afdwaling van den menschelijken geest.’ 204  Want: ‘Voor een 

psycholoog zijn leugen, bedrog, onzin en verstandsverwarring geen dingen waarvan hij zich 

minachtend moet afwenden, maar juist onderwerpen van studie en ernstig onderzoek.’205 En: 

‘De psycholoog weet welk een subtiel werktuig de menschelijke ziel is, hij weet wat 

suggesties en auto-suggesties zijn, en vindt deze terug in de door het medium gestelde 

voorwaarden.’206  

                                           
199 Frederik van Eeden, ‘De spiritistische verschijnselen’ in Studies: eerste reeks (Amsterdam 1890) 198-245. 
200 Ibidem, 213. 
201 Ibidem, 244. 
202 Ibidem, 237. 
203 Ibidem, 244. 
204 Ibidem, 246. 
205 Ibidem, 217. 
206 Ibidem, 236. 
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 Ondanks het uitblijven van overtuigend resultaat bij de seance met Miss Fay hoopte 

Van Eeden dat het experiment de geest van sommige natuurkundigen in elk geval wat 

‘leniger’ had gemaakt. De geleerden moesten immers zelf ook nog wennen aan de 

verschijnselen en wellicht had het bijwonen van de seance de kans op ‘onbevooroordeeld 

onderzoek’ groter gemaakt.207 Wel had Van Eeden door de seance met Fay geleerd ‘(…) dat 

gelooven, dat is: overtuigd zijn zonder welbewusten logischen grond, een algemeene en 

noodzakelijke functie der menschelijke ziel is’.208 Het leek een voorbode van zijn toekomstige 

houding ten aanzien van het spiritisme. 

 

VAN EEDEN EN DE BRITSE SPR 

Bij het onderzoek naar mediums in seances stond voortdurend de vraag centraal wie er in 

staat zou zijn de spiritistische verschijnselen op hun werkelijkheid te toetsen. Waren dit 

natuuronderzoekers of goochelaars, of zouden juist psychologen bij uitstek hiervoor geschikt 

zijn? Naarmate Van Eeden meer in aanraking kwam met bijzondere verschijnselen, raakte hij 

er steeds meer van overtuigd dat empirisch onderzoek van de verschijnselen problematisch 

was en dat enkel door persoonlijke beleving de realiteit van het spiritisme kon worden 

aangenomen. Dit kan worden geïllustreerd door zijn betrokkenheid bij de Britse SPR.  

 Bij gebrek aan academische medestanders op Nederlandse bodem richtte Van Eeden 

zich met name op Groot-Brittannië. In 1892 had hij Frederic Myers, een van de oprichters 

van de Britse SPR, al leren kennen op het vooraanstaande International Congress of 

Experimental Psychology in Londen. In 1894 werden Van Eeden en Van Renterghem 

tegelijkertijd lid van de Britse SPR. Van Eeden en Myers hielden tot 1900 contact, waarbij ze 

elkaar over en weer ongeveer tachtig brieven stuurden en geregeld bezochten. De meeste van 

de brieven gingen over praktische zaken, zoals visites aan elkaar, maar een deel van de 

brieven ging ook over meer theoretische aspecten van het onderzoek naar spiritistische 

verschijnselen. In 1895 uitte Van Eeden in een aantal brieven kritiek op ideeën van Myers, 

volgens Fontijn een kenmerk van Van Eedens nog afstandelijke en analytische houding 

tegenover het spiritisme. 209  Deze brieven kunnen echter juist worden begrepen als 

representatief voor Van Eedens houding ten aanzien van de grondslagen van de psychologie.  

In zijn zogenoemde ‘scheme of vital faculty’ maakte Myers een onderscheid tussen de 

verschillende verschijnselen die gewoon in het dagelijks leven voorkomen, verschijnselen die 

uit het onbewuste (subliminale) ontspruiten, en de spiritistische verschijnselen die door 

                                           
207 Van Eeden, ‘Spiritistische verschijnselen’, 241. 
208 Ibidem, 231. Cursief in origineel. 
209 Fontijn, Tweespalt, 256. 
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geesten worden voortgebracht. Door Fontijn werden deze ideeën omschreven als een 

‘duistere theorie’, maar door de belangrijke historicus Henri Ellenberger in zijn beroemde 

The discovery of the unconscious werden ze juist gezien als een grootse systematisering van 

het onbewuste. 210  Hoewel er overeenkomsten bestonden tussen Van Eedens dubbel-ik en 

Myers’ subliminale zelf, richtte de kritiek van Van Eeden zich op het feit dat Myers in zijn 

ogen de realiteit van de spiritistische verschijnselen misbruikte om uitspraken te doen over 

dat waar geen uitspraken over gedaan kúnnen worden – het transcendente. In de woorden van 

Van Eeden: ‘I am convinced of the reality of phenomena of that kind. And I accept the 

possibility of the identification of a deceased person with the utterings of a medium. But even 

this should not bring me to speculations about a spirit-world, which we shall join after our 

death and with which we are in constant relation. This seems to me unscientific and 

unphilosophic.’211  

Onze inzichten over een hogere wereld, onze ‘Ahnung’ daarover, konden niet worden 

uitgedrukt in wetenschappelijke termen, hoogstens in artistieke. De psychologie moest 

gebruikmaken van beide: ‘Because scientific words and artistic words are essentially 

different things, as different as sound and colour, and because psychology must hover in the 

region between these two sorts.’212 Het was hier dat Van Eeden een gevaar zag voor de 

psychologie: ‘In the question of the meaning of words lies indeed the clue for the future of 

psychology. If this question is not well understood, psychology will be wrecked and end into 

confusion and vagueness.’213 De kritiek van Van Eeden op de ideeën van Myers was dus 

gegrond op overwegingen over de aard van de psychologie als wetenschap. Van Eeden stond 

een romantisch wereld- en mensbeeld voor, waarbij vooral de psychologie op zoek moest 

naar haar juiste (tussen)positie.  

Van Eeden had een antimaterialistisch mens- en wereldbeeld, waarbij het bijzondere 

en unieke karakter van het mens-zijn voortdurend op de voorgrond stond. Zowel zijn beeld 

van de wereld als dat van de mens was utopisch. Hij was voortdurend gericht op verbetering 

van het persoonlijk en maatschappelijk leven. Het wetenschapsbeeld dat hij voorstond was 

                                           
210 Fontijn, Tweespalt, 255. Henri Ellenberger, The discovery of the unconscious: the history and evolution of dynamic psychiatry (New 
York 1970) 314. Volgens Myers is ‘the stream of consciousness in which we habitually live’ (Luckhurst, The invention of telepathy, 108) 

niet de enige bewuste staat van zijn. Er is een bewustzijn dat zich manifesteert ónder het normale wakkere zelf. Het is dit bewustzijn dat 

Myers subliminaal noemt. Ons dagelijkse, normale bewustzijn noemt Myers ‘supraliminaal’. Het subliminale en het supraliminale zelf zijn 
beide cruciale elementen van onze persoonlijkheid. Waar het supraliminale enkel de beschikking heeft over zintuiglijke indrukken, kan het 

subliminale ook gebruikmaken van andere kanalen, zoals telepathie en helderziendheid. De boodschappen via deze weg verkregen kunnen 

op hun beurt supraliminaal kenbaar gemaakt worden door gebruik te maken van automatisch praten, automatisch schrijven, de tafeldans, 
hallucinaties en zelfs dromen. 
211 Brief van Frederik van Eeden aan Frederic Myers (25-08-1895) ((2) signatuur XXIV B 132, Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA), 

collectie van het Frederik van Eeden-Genootschap (UBA60)). 
212 Ibidem. Ook geciteerd in iets andere vorm in Fontijn, Tweespalt, 256. 
213 Brief van Frederik van Eeden aan Frederic Myers (23-10-1895) (signatuur XXIV B 132, Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA), 

collectie van het Frederik van Eeden-Genootschap (UBA60)). De nadruk op de betekenis van woorden is te begrijpen in Van Eedens 
interesse in de significa die hij in deze periode ontwikkelde.  
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daarmee eveneens utopisch van aard. Van Eeden was ervan overtuigd dat het psychologisch 

onderzoek van de spiritistische verschijnselen zou kunnen bijdragen aan het bewerkstelligen 

van een utopische wereld. Wel worstelde hij met de experimentele vaststelling van de realiteit 

van de spiritistische verschijnselen en beriep hij zich steeds meer op zijn eigen indrukken en 

overtuigingen. Publiekelijk positioneerde Van Eeden zich heel wetenschappelijk, waarbij hij 

de realiteit van de spiritistische verschijnselen als open vraag tegemoet trad. Particulier 

daarentegen beleed hij vanuit een romantisch mens- en wereldbeeld zijn overtuiging van het 

bestaan van een hogere wereld.  

Deze meer gelovige particuliere houding kreeg kritiek van zijn medespiritist Myers. In 

1900 vond Myers al dat Van Eeden zich wat te makkelijk liet inpakken door de theosoof 

Mohini Chatterji. 214  Deze Chatterji was een Indiase brahmaan die Van Eeden had leren 

kennen op het vierde internationale congres voor psychologie te Parijs in 1900.215 Van Eeden 

was zo onder de indruk van deze Chatterji dat hij zelfs een gedicht aan hem wijdde: ‘To an 

Indian Friend’.216 Van Eeden bevond zich in goed gezelschap, want de Ierse dichter W.B. 

Yeats was ook erg onder de indruk van deze theosoof geraakt. Chatterji was een protegé van 

Blavatsky en stond in voor haar bovennatuurlijke vaardigheden. Bovendien functioneerde 

Chatterji als promotor van de theosofie in Dublin, Parijs en Londen. Volgens Myers was 

Chatterji niet veel meer dan ‘a conceited wind bag’.217 Myers begreep oprecht niet waarom 

Van Eeden zo wegliep met de theosofen: ‘I wonder whether you ever read Hudgon’s Report 

on Theosophy.’218 Ook in de brief die Myers Van Eeden een week later stuurde maande hij 

hem tot distantie, vooral tegenover Chatterji.219 

Het was volgens Van Eeden uiteindelijk vooral mogelijk intuïtief overtuigd te raken 

van de realiteit van de spiritistische verschijnselen, waarbij experimentele methoden nooit 

beslissend konden zijn. In 1899 en 1900 hield Van Eeden op aanraden van Myers seances 

met het medium Mrs. Edmund Thompson. In tegenstelling tot Fay was Thompson een 

psychisch medium, wat betekende dat ze claimde van geesten boodschappen door te kunnen 

geven. Van Eeden was onder de indruk van het medium, schreef over de vrouw in de 

                                           
214 Fontijn noemde Chatterji: Jagadish Chattopadyaya (Fontijn, Tweespalt, 444). In zijn dagboeken heeft Van Eeden zelf het over Chatterji 
(Frederik van Eeden, Hendrik van Tricht en Hans van Eeden (ed.), Dagboek 1878-1923: deel 1 1878-1900 (Culemborg 1971) 493). 
215 Genoemd door: Ellenberger, The Discovery of the Unconscious, 780.  
216 Frederik van Eeden, Van de passielooze lelie: verzen door Frederik van Eeden, waarbij zijn opgenomen de ‘Enkele Verzen’ (Amsterdam 
1901) 57. 
217 Brief van Frederic Myers aan Frederik van Eeden (27-08-1900) (signatuur XXIV C 60, Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA), 

collectie van het Frederik van Eeden-Genootschap (UBA60)). 
218  Ibidem. Verwijst hier naar het Hudgonrapport, waarin werd afgerekend met Blavatsky’s beweringen over communicaties met 

overledenen. 
219 Brief van Frederic Myers aan Frederik van Eeden (04-09-1900) (signatuur XXIV C 60, Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA), 
collectie van het Frederik van Eeden-Genootschap (UBA60)). 
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Proceedings van de Britse SPR en hield voor hetzelfde gezelschap in 1901 een lezing over 

haar.220  

Van Eeden had een jasje meegenomen van een van zijn overleden patiënten. 

Thompson meldde – correct – op welke manier deze patiënt zichzelf van het leven had 

beroofd en ze sprak zelfs in het Nederlands enkele woorden tot Van Eeden. Als mogelijke 

verklaringen voor deze feiten dacht Van Eeden aan (on)bewust bedrog, helderziendheid of 

telepathie en aan inmenging van geesten. Bedrog was volgens Van Eeden in de seance 

uitgesloten, en telepathie en helderziendheid waren dusdanig vage begrippen dat alles ermee 

verklaard kon worden en er geen beslissende proeven mogelijk waren.221  

Uiteindelijk kon de onderzoeker alleen afgaan op de ‘eigen indrukken’ en ‘intuïtie’: 

‘Wij zijn genoodzaakt, in deze moeilijke zaak voor een goed deel op onze eigen persoonlijke 

indrukken af te gaan, naar mogelijkheden te oordeelen en onze voorstellingen min of meer 

door intuïtie op te bouwen. Dit moge niet zeer nauwkeurig schijnen, maar het is 

onvermijdelijk en een soortgelijke weg wordt gevolgd in verscheidene andere takken van 

wetenschap. Sterrenkunde, b.v. is hoofdzakelijk gegrond op persoonlijke indrukken, maar 

indrukken, welke door vele personen geverifieerd zijn en op intuïtieve 

mogelijkheidsmeeningen, die bevestigd zijn door herhaalde waarneming.’222 Van Eeden zag 

‘een onbegrensd domein van onbekende wetenschap voor ons (…), dat zich tot hoogst 

belangrijke onderzoekingen leent’. Maar wat hierbij ‘meer dan in eenigen anderen tak van 

wetenschap noodig was’, was: ‘geduld en voorzichtigheid. Nergens verkeeren wij in zulk een 

groot gevaar voor algeheele dwaling en verwarring. Wij kunnen hypothesen, eschatologiën, 

geheele godsdienstige stelsels opwerpen, al naar onze verbeelding ons ingeeft, en het medium 

zal ons gedwee al onze hersenschimmige samenstellingen in volle werking en met 

verbijsterenden schijn van werkelijkheid vertoonen.’223 Werkelijk contact met overledenen 

kwam volgens Van Eeden heel zelden voor, maar hij vond Thompson zelf overtuigend 

genoeg om te geloven dat zij inderdaad boodschappen doorgaf van geesten. 224  In de 

denkbeelden van Van Eeden ten aanzien van de spiritistische verschijnselen is daarmee een 

verschuiving te ontwaren in de richting van een steeds meer romantische 

wetenschapsopvatting. Waar hij in 1890 voorstelde om te proberen bepaalde spiritistische 

verschijnselen in een gecontroleerde setting vast te laten leggen door psychologen, was hij 

                                           
220 Frederik van Eeden, ‘Account of Sittings with Mrs. Thompson’, Proceedings of the Society for Psychical Research XVII XLIV (1902) 

75-116. 
221 Frederik van Eeden, ‘Over spiritisme’ in Studies: vierde reeks (Amsterdam 1904) 7-27, 12. 
222 Ibidem, 15. 
223 Ibidem, 27. 
224 Ibidem, 21. 
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tien jaar later niet meer overtuigd van de mogelijkheid hiermee waarheidsvinding te kunnen 

bewerkstelligen en beriep hij zich veeleer op de intuïtieve ervaring als waarheidscriterium. 

 

DE SPIRITISTISCHE OVERTUIGING 

Door zijn ervaringen met Thompson raakte Van Eeden overtuigd van de spiritistische 

hypothese en hiermee plaatste hij zichzelf langzamerhand buiten het opkomende psychisch 

onderzoek in Nederland. In het psychisch onderzoek in Nederland en daarbuiten was het 

gangbaar een onderscheid te maken tussen drie verklaringshypothesen voor de verschijnselen 

in seances en niet automatisch alle verschijnselen als bewijs te zien voor het bestaan van 

geesten. 225  Deze driedeling was afkomstig van de bekende in Duitsland woonachtige 

Russische psychisch onderzoeker Aleksandr Aksakov. 226  Allereerst benoemde hij in zijn 

Animismus und Spiritismus het ‘personisme’. Hierbij ging het om onbewuste psychische 

verschijnselen, die zich in het medium zelf afspeelden, zoals automatisch schrijven of 

spreken. Met het ‘animisme’ werden die spiritistische verschijnselen bedoeld die buiten het 

medium plaatsvonden. Dit betrof dan de fysieke spiritistische verschijnselen, zoals 

psychokinese. Tot slot was er het ‘spiritisme’. Hieronder vielen dezelfde verschijnselen als in 

het personisme of het animisme, maar ze onderscheidden zich door de inhoud van de 

boodschappen waardoor het bestaan van een geest moest worden verondersteld. Het was hier 

dat intuïtie en persoonlijke overtuiging als vanzelf belangrijk werden. Van Eeden meende in 

Thompson een bewijs van spiritisme te hebben gevonden. 

 Dat Van Eeden zich door Thompson definitief had laten overtuigen tot een 

spiritistische hypothese werd, zoals we hierna zullen zien, toegejuicht door Henri de Fremery, 

maar tegelijkertijd door andere spiritisten – zoals Felix Ortt – minder enthousiast 

ontvangen.
227

 De betrokkenheid van Frederik van Eeden bij psychisch onderzoek werd snel 

kleiner na de eeuwwisseling. Van Eeden zocht zijn heil niet alleen bij het spiritisme maar ook 

bij andere ‘geloven’ waar de onvergankelijkheid van de menselijke geest centraal stond, zoals 

de theosofie en later het katholicisme. Wel bleef hij nog geïnteresseerd in het werk van de 

Britse SPR. In 1913 hield hij daar een lezing over dromen waarin hij de term ‘lucide dromen’ 

introduceerde.228 Na de dood van zijn zoon Paul in 1913 was hij betrokken bij verschillende 

                                           
225 Door De Fremery en Ortt. 
226 Aleksandr Aksakov, Animismus und Spiritismus (Leipzig 1890). 
227 Ortt is heel lang betrokken geweest bij parapsychologie; zie ook Wilhelm Tenhaeff, ‘Bij de herdenking van de honderdste geboortedag 

van Felix Ortt’, Tijdschrift voor Parapsychologie (1965) 49-82.  
228 Frederik van Eeden, ‘A study of dreams’, Proceedings of the Society for Psychical Research 26 (1913) 431-461. 
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seancekringen, zoals met het medium Annie Bosch, waar Van Eeden zich thuis voelde en 

meende in contact te kunnen komen met zijn zoon.229 

 Van Eeden streed tegen de volgens hem dogmatische materialistische wetenschap 

door te benadrukken dat niet alleen de wetenschap als plicht had alle verschijnselen te 

onderzoeken, maar ook door te stellen dat uiteindelijk de basis van onze werkelijkheid 

onstoffelijk en idealistisch is. Zijn antimaterialistische mens- en wereldbeeld vormde 

uiteindelijk de basis voor een utopische zielkunde. Met zijn utopische benadering van de 

psychologie stond Van Eeden internationaal gezien niet alleen in het fin de siècle. Door eigen 

ervaringen in hypnotische praktijken was Van Eeden meer en meer overtuigd geraakt van het 

bestaan van spiritistische verschijnselen. De interesse van Van Eeden in het spiritisme toonde 

niet enkel een subtiele overgang van kritisch naar gelovig, maar wees ook op de grenzen van 

experimenteel onderzoek in de seance. Een seance was er immers op gericht om persoonlijk 

het contact met de ziel van een overledene te ervaren. Het was uiterst lastig om in seances te 

experimenteren en uiteindelijk kon je vooral door intuïtie en gevoel overtuigd raken van de 

realiteit van contact met een geest. Zolang de geestenhypothese courant bleef, leek een 

georganiseerde vorm van psychisch onderzoek moeilijk vorm te geven, omdat deze 

onstoffelijke vrienden zich enkel in een moeilijk controleerbare seance leken te manifesteren. 

In de jaren vanaf de eeuwwisseling tot aan het begin van de Eerste Wereldoorlog waren het 

vooral de spiritisten zelf, met name De Fremery, die zich zouden inzetten voor psychisch 

onderzoek van de spiritistische verschijnselen.  

 

 

HENRI DE FREMERY ALS KRITISCH SPIRITIST 

De Nederlandse spiritisten waren niet onverdeeld enthousiast over Van Eedens ‘bekering’ tot 

de geestenhypothese naar aanleiding van de seances met Thompson. Van Eedens evenknie 

als belichaming van het Nederlands fin de siècle, Felix Ortt, zag hem daardoor als onkritische 

gelovige.230 Ortt was niet alleen spiritist, maar ook christen-anarchist, filantroop, pacifist, 

vegetariër, antivivisectionist en geheelonthouder. Ook Ortt had een antimaterialistisch mens- 

en wereldbeeld en deelde met Van Eeden de hoop en verwachting dat de zielkunde zou 

bijdragen aan een betere wereld. Ortt was opgeleid als ingenieur en liep in 1890 bij het 

aanleggen van het Merwedekanaal malaria op, waarna hij soelaas vond bij de 

natuurgeneeskunde. Door zijn belangstelling voor de natuurgeneeskunde kwam hij eveneens 

                                           
229 Jan Fontijn, ‘“Douwes Dekker is hier: ben ik welkom?” Van Eedens obsessie voor het spiritisme’, Maatstaf 2 (1994) 1-24. 
230 Vermeer, Geestelijke lenigheid, 12.   
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op het pad van het vegetarisme en de geheelonthouding. In deze periode kwam hij in contact 

met Sytze F.W. Roorda van Eysinga en raakte door hem geïnteresseerd in het spiritisme. Hij 

wilde laten zien dat het spiritisme geen dom bijgeloof was en ook geen satanswerk. Ortt stond 

ook niet onwelwillend tegenover het idee van reïncarnatie. In 1899 publiceerde Ortt zijn boek 

Het spiritisme. Als losse artikelen was dit boek reeds in 1898 in Het Toekomstig Leven 

afgedrukt.  

 In de herdruk van 1906 had Ortt Van Eedens ideeën over het dubbel-ik vervangen 

door de ideeën over het subjectieve ik van Thomas Jay Hudson, waarbij het subjectieve deel 

van ons bewustzijn voortdurend onder invloed zou staan van suggestie en dit ook 

gemanipuleerd kon worden door buitenstaanders. Van Eeden had zich in 1901 volgens Ortt 

verloren in de geestenhypothese en daarmee verwerd het spiritisme te veel tot een bijgeloof, 

waardoor zijn ideeën niet meer courant waren. Ortt wilde zijn lezers juist aansporen ‘tot een 

ernstig en onbevooroordeeld onderzoek’.231 Vooral na de Tweede Wereldoorlog zou Ortt een 

van de belangrijkste Nederlandse spiritisten worden, als (hoofd)redacteur van Spiritistische 

Bladen.232  

Tot aan de Eerste Wereldoorlog was Henri de Fremery een van de belangrijkste 

spiritisten. De Fremery kwam uit een zeer welgesteld milieu: zijn vader was burgemeester 

van Monster, en de hoogleraar in de geneeskunde Nicolaas Cornelis de Fremery en de 

hoogleraar in de wis- en natuurkunde Petrus Johannes Izaak de Fremery kwamen uit dezelfde 

familie. De familie maakte deel uit van de hoogste stand van Nederland. Veel familieleden 

waren betrokken bij de koloniale handel in Nederlands-Indië en ook vervulden ooms en 

neven van Henri de Fremery militaire functies aldaar. De Fremery trad in hun voetsporen. 

Van 1886 tot 1902 was De Fremery artillerieofficier; hij sprak met zijn soldaten graag over 

het spiritisme. Als militair was hij niet erg actief en in 1902 liet hij zich eervol ontslaan. De 

Fremery wilde zich vooral voor het maatschappelijke welzijn van anderen inzetten.  

Na zijn militaire betrekking richtte hij het Goois Lyceum in Bussum op en stelde hij 

zich kandidaat – als vrijzinnige – voor de gemeenteraad aldaar. In 1894 was hij getrouwd met 

Anna Schimmel, de dochter van de schrijver en spiritist Hendrik Jan Schimmel, en dat zal 

hem ongetwijfeld geïnspireerd hebben zich te verdiepen in het spiritisme.
233

 Maar in zijn 

jeugd was De Fremery ook al buitengewoon onder de indruk geweest van de boeken van 

                                           
231 Felix Ortt, Het spiritisme (Den Haag 1906) 9. 
232 Ortt publiceerde geregeld in Het Toekomstig Leven, maar het was vooral na de Tweede Wereldoorlog dat zijn rol in Harmonia het grootst 
was. Vanaf 1946 tot aan zijn dood in 1959 was hij de redacteur van Spiritistische Bladen.  
233 Mary Bax, ‘Evenwichtsoefeningen op de dakrand: de bouwgeschiedenis van villa Meentwijck’ in Frans Leidelmeijer, Marty Bax, Karin 

Gaillard, Annabel Howland, Leven in een verzameling: toegepaste kunst 1890-1940 uit de collectie Meentwijck (Laren 2000) 46-55. 
Meentwijck was de luxueuze villa van De Fremery. 
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Schimmel. Daarnaast kwam De Fremery uit een remonstrants milieu, waarin enige ruimte 

bleek te bestaan voor spiritistische interesses. In 1888 werd De Fremery lid van Harmonia, de 

belangrijkste spiritistische vereniging, die was opgericht in Utrecht. Al snel zou De Fremery 

daar een vooraanstaand lid van worden.  

In 1904 schreef De Fremery zijn Handleiding tot de kennis van het spiritisme, dat veel 

gelezen werd en in 1913 een herdruk beleefde. Niet alleen stond in het boek een handleiding 

voor het zelf houden van een seance, ook werd ingegaan op de verschillende overtuigende 

verschijnselen: helderziendheid, gedachteoverdracht, ‘dubbelgangers’ (waarmee 

geestverschijningen of lichaamuittredingen werden bedoeld), de odische kracht als 

energiestroom, automatisch schrift en materialisaties. Voor De Fremery stond een kritische 

benadering van het spiritisme voorop: ‘In steeds grotere kring wordt ingezien, dat het 

vraagstuk van ’s menschen voortleven na den stoffelijken dood, dat sedert onheugelijke tijden 

gepredikt is geworden als een artikel des geloofs, zijn oplossing slechts vinden kan op het 

gebied der wetenschap.’
234

 De Fremery plaatste de menselijke psyche voorop bij het 

wetenschappelijk onderzoek van de spiritistische verschijnselen in seances. Hij was ervan 

overtuigd dat de verklaringen voor de fenomenen moesten worden gevonden in het medium 

bij wie zich de verschijnselen voordeden: ‘Het zou dan ook aanbeveling verdienen, den naam 

spiritisme te vervangen door een anderen, b.v. mediumism, afgeleid van: medium, d.i. 

middelaar of persoon door wiens psychische gesteldheid zulke verschijnselen mogelijk 

worden.’
235

  

Evenals Van Eeden was De Fremery overtuigd van de bijzondere aard van de mens. 

Hij onderschreef met verve de uitspraak van Willem Kloos, die, in reactie op De Fremery’s 

eerste druk van de handleiding, schreef ‘dat de mensch nog wel iets meer is, dan een 

gloeiende kool en de dood nog iets anders, dan het deksel op de doofpot’.
236

 Uiteindelijk was 

De Fremery op zoek naar de invulling van een spiritistische levensbeschouwing, waarbij 

wetenschappelijk gefundeerde spiritistische verschijnselen in de seances het fundament 

zouden vormen. Het spiritisme hield niet op bij het slechts bewijzen van het bestaan van de 

onsterfelijke ziel: ‘Wie blijft staan bij het feit van een wetenschappelijk bewezen voortleven 

na den stoffelijken dood, heeft niet veel meer verworven dan een geringe uitbreiding van zijn 

kennis. Eerst wanneer de invloed van dit feit op onze levens- en wereldbeschouwing 

merkbaar wordt, wanneer dus het Spiritisme zich ontplooit tot Spiritualisme, ervaart men in 

                                           
234 Henri de Fremery, Nieuwe handleiding tot de kennis van het spiritisme: telepathie van levenden, stervenden en overledenen (Bussum 

1913) IX. 
235 Ibidem, XI. 
236 Ibidem, XIV. 
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eigen denken en gevoelen de volle betekenis van deze grootsche nalatenschap der 

negentiende eeuw.’237 Ook De Fremery was daarmee een utopisch zielkundige. 

 

TUSSEN EMPIRIE EN (KLEIN) GELOOF 

De Fremery was zelf niet wetenschappelijk opgeleid en realiseerde zich dat 

wetenschappelijke inmenging juist nodig was om het Nederlands psychisch onderzoek naar 

grotere hoogten te brengen. Voor hem was de overtuiging van Van Eeden dat Thompson een 

authentiek medium was goed nieuws. Hij zag in Van Eeden door deze ‘bekering’ de 

voortrekker van een Nederlandse SPR en schreef in 1902: ‘Mocht hij het initiatief willen 

nemen tot het stichten van een vereeniging voor psychisch onderzoek, aan medewerking zou 

het hem niet ontbreken.’238 

Er bestonden al verschillende spiritistische kringen in Nederland, die ook alle stelden 

onderzoek te willen doen naar de verschijnselen. Deze verenigingen hielden er allemaal een 

andere invulling van het spiritisme op na en hanteerden daartoe ook verschillende termen als 

spiritualisme en spiritisme. Dit was tekenend voor het chaotische en polemische karakter van 

het Nederlands spiritisme aan het einde van de negentiende eeuw. In verschillende historische 

studies zijn deze termen overgenomen en de strijdpunten in het Nederlands spiritisme 

bestudeerd en geïnterpreteerd. Derk Jansen maakte een onderscheid tussen christelijk 

georiënteerde (‘christelijk spiritualisten’) en wetenschappelijk georiënteerde spiritisten 

(‘moderne spiritualisten’), maar volgens Marty Bax richtte het onderscheid in het Nederlands 

spiritisme zich met name op de vraag of al dan niet het bestaan van reïncarnatie werd 

onderschreven.239 Duidelijk is dat de geschiedenis van het Nederlands spiritisme gekenmerkt 

werd door verdeeldheid. Er werden voortdurend pogingen ondernomen tot kritisch psychisch 

onderzoek van de verschijnselen, maar dit kon zeker niet rekenen op de goedkeuring van alle 

spiritisten.  

Volgens Derk Jansen was de eerste Nederlandse vereniging Oromase, direct opgericht 

na het bezoek van Home in 1859, een genootschap waar het ging om ‘die vorm van het 

spiritisme welke zich baseert op natuurwetenschappelijke uitgangspunten als proef (seance) 

en herhaalbaarheid van de verschijnselen, om vervolgens via deze feiten tot de formulering 

van wetten te komen’.240 Onder voorzitterschap van J. Revius ging Oromase na één jaar al 

                                           
237 De Fremery, Nieuwe handleiding, XV. 
238 Henri de Fremery, ‘Dr. F. van Eeden’, Het Toekomstig Leven (1902) 263. 
239 Jansen, Op zoek naar nieuwe zekerheid; Marty Bax, Het web der schepping: theosofie en kunst in Nederland van Lauweriks tot 
Mondriaan (Amsterdam 2006); Coen Ackers, Het regent steenen: de spirituele erfenis van Nederlands-Indië (Amsterdam 2007); Vermeer, 

‘“Als de tafel danst, dan wankelt de wetenschap”’; Draaisma, ‘Een lichtstraal over de graven: Elise van Calcar en het spiritisme’, in Mineke 

Bosch (red.), Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 14: Feminisme en verbeelding (1994) 126-150. 
240 Jansen, Nieuwe zekerheid, 2-3. 
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weer ten onder, door mislukte proeven en discussies over de verhouding tussen onderzoek 

naar magnetische en spiritistische feiten.241 In 1869 werd de vereniging opnieuw opgericht en 

hield ditmaal tien jaar stand, voordat zij in 1879 voorgoed werd opgeheven. Hoewel volgens 

Jansen Oromase-II minder ‘spiritualistisch’ van karakter was, zette de secretaris van de 

nieuwe vereniging – Riko, die we in het voorgaande al tegenkwamen – zich wel in 

verschillende brochures en boeken in voor een kritisch onderzoek van de spiritistische 

verschijnselen en voor verdere verspreiding van spiritistische kennis.242  

Voor de reïncarnatiespiritisten ging het er vooral om meer mensen te overtuigen van 

de realiteit van spiritistische reïncarnatie. Uitkomsten van kritisch onderzoek konden 

bijdragen aan de overtuigingskracht. In 1869 werd in Amsterdam een spiritistische vereniging 

opgericht die deze vorm van spiritisme expliciet aanhing: Veritas. De dichter Hendrik Jan 

Schimmel
243

 – de schoonvader van De Fremery – en de spiritist Sytze F.W. Roorda van 

Eysinga waren de bekendste en meest prominente reïncarnatiespiritisten. Gebaseerd op het 

spiritisme van de Fransman Allan Kardec waren deze spiritisten ervan overtuigd dat de 

menselijke persoonlijkheid na het overlijden overging naar een volgende wereld. De aarde 

was slechts een van de vele werelden die moest worden bezocht om vrij te komen van zonden 

en uiteindelijk weer terug te keren naar de puurheid van voor de geboorte. De reïncarnatie 

waar zij van uitgingen, was dus een reïncarnatie in andere werelden. Roorda van Eysinga 

probeerde zich in zijn geschriften hard te maken voor kritisch empirisch onderzoek en werd 

na zijn dood in 1897 herinnerd als de ‘kloeken, geestdriftvollen kampioen voor het 

wetenschappelijk Spiritisme’.244 Hiermee werd met name bedoeld dat Roorda van Eysinga 

meende dat door eigen ervaring iedereen overtuigd zou raken van de realiteit van zijn 

spiritisme. 

Vanuit spiritistische kring kwam kritisch onderzoek moeilijk van de grond. De 

christelijk spiritualisten – waar de historicus Jansen zich op concentreerde – bekommerden 

zich met name om de staving van christelijke denkbeelden door de spiritistische 

verschijnselen. Daarbij keerden zij zich expliciet tegen het idee van reïncarnatie. Deze 

christelijke vorm van spiritisme kwam voort uit het protestantisme van de Groninger richting 

– een vrijzinnige evangelische stroming die zich vanaf 1830 in Nederland manifesteerde en 

waarvan de dominees Petrus Hofstede de Groot en Johan Frederik van Oordt als twee 

                                           
241 Ibidem, 83. Bax, Web der schepping, 134, 137. 
242 Jansen, Nieuwe zekerheid, 88. Belangrijke werken van Riko, die waarschijnlijk Johannes Adrianus Riko heette (Peeters, Wonderhistorie, 

42) zijn: Adrianus Riko, Handboek ter beoefening van het magnetisme, het hypnotisme, de suggestie, biologie en aanverwante vakken (Den 
Haag 1896); Het onderzoek van spiritualistische verschijnselen en vreemde feiten (Den Haag 1907); en Positief spiritualisme (Amsterdam 

1872).   
243 Schimmel vermengde zijn geloof in geesten met zijn overtuiging van het bestaan van een christelijke God. 
244 ‘In memoriam S.F.W. van Roorda Eysinga’, Het Toekomstig Leven 11 (1897) 165. 
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belangrijke exponenten kunnen worden genoemd.
245

 Dit was een voortzetting van de traditie 

van de Groninger artsen die het dierlijk magnetisme serieus onderzochten, zoals in het 

voorgaande genoemd, en die tot in de jaren twintig van de twintigste eeuw zou blijven 

bestaan.  

Ook voor de belangrijkste christelijk spiritualist, Elise van Calcar, speelde empirisch 

onderzoek in de spiritistische seances een grote rol, wat onder andere blijkt uit haar 

gelijkstelling van seances met ‘proefnemingen’. Zo schreef Van Calcar in 1886: ‘Wij moeten 

van den grond op een nieuwe ziel- en menschkunde opbouwen uit hetgeen thans 

proefondervindelijk is waar te nemen uit de verschijnselen (…).’246 Van Calcar was lange tijd 

de meest vooraanstaande spiritist in Nederland. Ze wordt doorgaans herinnerd als schrijfster, 

pedagoge en feministe, hoewel ze er zelf van overtuigd was dat vooral haar spiritistische 

opvattingen niet in de vergetelheid zouden raken.
247

 Via haar werk als onderwijzeres kwam 

ze in aanraking met de ideeën van mystici als Swedenborg en werd ze een overtuigd christen. 

Vervolgens werd Van Calcar een protagonist van het werk van de Duitse pedagoog Friedrich 

Fröbel. Ook stichtte zij het Opvoedingshuis om meisjes op te leiden in de geest van Fröbel. 

Nadat het Opvoedingshuis gesloten werd in 1873, stortte Van Calcar zich op het spiritisme. 

Vanaf 1877 tot 1905 publiceerde Van Calcar haar ideeën in het tijdschrift Op de Grenzen van 

Twee Werelden, waarbij een evangelische theologie en een heilig geloof in het eeuwige leven 

centraal stonden.248 In dit tijdschrift publiceerde ze onder andere verslagen van seances die ze 

zelf thuis hield.
249

 Om Van Calcar heen verzamelden zich veel spiritisten, hoewel ze zelf 

uiterst kritisch was op samenwerkingsverbanden.
250

 Zij wilde namelijk niet geassocieerd 

worden met die spiritisten die zich te veel bezighielden met de fysische verschijnselen – die 

werden door Van Calcar lager ingeschat dan de psychische.
251

 Ook wilde Van Calcar niet 

geassocieerd worden met reïncarnatie.
252

  

Voordat De Fremery in 1902 Van Eeden opriep om de voortrekker te worden van een 

Nederlandse vereniging voor psychisch onderzoek, waren er al veel andere verenigingen 

geweest waarbinnen onderzoek een rol leek te spelen. Maar ondanks de aandacht voor de 

empirie in de verschillende varianten van het spiritisme in Nederland ging de aandacht bij 

                                           
245 In deze opvatting van het christendom lag een nadruk op het persoonlijke gevoel en werd de predikant gezien als ‘volksopvoeder’. 
246 ‘Licht en schaduw op den weg des onderzoekers: uit onze correspondentie’, Op de Grenzen van Twee Werelden 10 (1886) 154. 
247 Draaisma, ‘Een lichtstraal over de graven’, 126.   
248 Jansen, Nieuwe zekerheid, 215. 
249 Met het medium Johanna Eigemen bovenal, die door de man van Van Calcar in trance werd gebracht. Deze praktijk lijkt sterk op hoe een 

magnetiseur omging met zijn somnambule. Draaisma, ‘Een lichtstraal over de graven’, 126, 127.  
250 Een van Van Calcars volgelingen, de predikant Martinus Beversluis, stichtte in 1900 zijn eigen spiritistische vereniging Excelsior en 
eveneens zijn eigen tijdschrift Geest en leven.  
251 Draaisma, ‘Een lichtstraal over de graven’, 139. 
252 Als reïncarnatie zou bestaan, waarbij de overledene in parallelle werelden zou doorleven en daar zijn of haar leven kan beteren, zou Jezus 
voor niks voor onze zonden zijn gestorven. Zie verscheidene ingezonden brieven  in: Het Toekomstig Leven 13 (1897) 218-227. 

68



  HOOFDSTUK 2 DE NATUUR GOOCHELT NIET 

 

deze verenigingen vooral uit naar de betekenis van het bestaan van een geestenrijk en naar de 

vraag hoe kennis hiervan kon bijdragen aan een beter leven. Het empirisch onderzoek was 

daarmee vooral instrumenteel van aard en diende er vooral toe zo veel mogelijk mensen te 

overtuigen van de realiteit van de verschijnselen.  

 Het Nederlands spiritisme in de tweede helft van de negentiende eeuw was hiermee 

voornamelijk een ‘klein geloof’. Deze term is afkomstig van Jan Romein. Hij zag het 

Europese fin de siècle in zijn gezaghebbende studie Op het breukvlak van twee eeuwen als 

een zoektocht naar antwoorden in een door crises beheerste periode. In navolging van Jules 

Bois 253  beschreef Romein de vele Europese opvattingen over spiritisme, theosofie, 

homeopathie, vegetarianisme, pacifisme, antivivisectionisme en zelfs bewonderende verhalen 

over Tolstoj als kleine geloven.254 Het waren volgens Romein uitdrukkingsvormen van het 

slechte geweten van de hogere klasse, die zich vanwege de vele sociale problemen 

ongemakkelijk voelde in haar superieure positie. Tegelijkertijd was haar macht nog steeds 

intact en was het mogelijk zich te verliezen in deze ‘idealistische extravaganties’.255 Hiermee 

analyseerde Romein de kleine geloven marxistisch. Volgens Romein probeerden de 

aanhangers van de kleine geloven de mens te verheffen en het ‘lagere’ te elimineren en een 

gemeenschappelijke broederbond te vestigen. Romein vond de kleine geloven decadent en 

bestempelde ze als iets ‘ziekelijks’ en ‘onmenselijks’. 256 In de verschillende spiritistische 

verenigingen in Nederland kwam het karakter van het spiritisme als klein geloof 

voornamelijk naar voren in de beperkte ruimte voor kritisch onderzoek en de uiteenlopende 

ideeën over de invulling van het hiernamaals. 

De interpretatie van Romein van de kleine geloven was uitgesproken negatief doordat 

hij ze zag als een ziekelijke uiting van een decadente hogere klasse. De kleine geloven 

zouden een sektarisch karakter hebben en slechts klein ideologisch zijn. In de laatste decennia 

is dit beeld sterk genuanceerd, met name door te benadrukken dat Romein als socialist een 

finalistisch perspectief ten aanzien van de kleine geloven hanteerde.
257

  

Romein zelf bracht ook enige nuancering aan in het begin van zijn hoofdstuk over de 

kleine geloven. Hij vermeldde een aantal schijnbaar geverifieerde mededelingen van gene 

zijde en constateerde daarbij de volgens hem kenmerkende ‘eigenaardige mengeling’ van een 

‘sfeer van geheimzinnigheid’ met een ‘kritisch gestemde belangstelling’.
258

 Het is vooral deze 

                                           
253 In 1894 publiceerde Bois Les petites religions de Paris. Romein, Breukvlak, 640. 
254 Ibidem, 639. 
255 Ibidem, 638-639.  
256 Ibidem, 646. 
257 Amanda Kluveld, ‘Felix Ortt: de kleine geloven als brug tussen wetenschap en geloof’, Documentatieblad De negentiende eeuw 25 

(2001) 137-146; Kluveld, Reis door de hel der onschuldigen; Huisman en Te Velde, ‘De “medische” kleine geloven’, 129-136. 
258 Romein, Breukvlak, 632. 
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kritische belangstelling die Romein nog wel enigszins kon waarderen, getuige het feit dat hij 

psychical research als onderdeel van de ideeënontwikkeling over het onbewuste noemde in 

het hoofdstuk ‘Het raadsel van de sfinx’, waar de opkomende psychologie werd behandeld.
259

  

 

SPIRITISTISCHE PSYCHOLOGIE 

De Fremery was geen lid van een van de hiervoor behandelde spiritistische verenigingen. Hij 

werd pas echt actief in het Nederlands spiritisme toen de broederbond Harmonia werd 

opgericht. Op 27 december 1888 was de oprichtingsvergadering van deze broederbond voor 

spiritisten van alle gezindten, die tot op de dag van vandaag bestaat.
260

 In 1894 werd 

Harmonia een officiële vereniging met vier districten: in Utrecht, in Arnhem en twee in Den 

Haag. De broederbond was begonnen met 62 leden en telde in 1898 132 leden.
261

 Vanaf de 

oprichting was Harmonia de belangrijkste spiritistische vereniging en er kwam gedeeltelijk 

meer rust in het spiritistische veld.
262

 

 Maar Leonieke Vermeer signaleerde ook voor de periode na 1888 een uitgesproken 

tweedeling, en wel tussen ‘kritisch-wetenschappelijke’ spiritisten en hun meer ‘spiritistische’ 

tegenhangers. De Fremery behoorde tot de eerste, kritisch-wetenschappelijke groep. In de 

context van het spiritisme als klein en verdeeld geloof in Nederland probeerde De Fremery 

vanuit het spiritisme psychisch onderzoek tot stand te brengen.  

De Fremery was vanaf 1902 hoofdredacteur – naast Göbel – van Het Toekomstig 

Leven, een uitgave vanuit Harmonia. Dit belangrijkste spiritistische tijdschrift was in 1897 

opgericht en onderschreef de samenwerking tussen de verschillende spiritisten in zijn doel: 

‘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 dat 

gebied.’
263

 De eerste ondertitel van het tijdschrift liet de verwantschap met de opkomende 

psychologie zien: ‘een halfmaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der 

proefondervindelijke zielkunde en bovenaardsche verschijnselen’.
264

 Voor de spiritisten van 

Het Toekomstig Leven leek wetenschappelijk onderzoek naar het bestaan van een hiernamaals 

centraal te staan: ‘Recht beschouwd is het onderwerp van een toekomstig bestaan een zuiver 

                                           
259 Romein, Breukvlak, 515 e.v., i.h.b. 532. 
260  Nederlandse vereniging van spiritisten (sic), Harmonia opgericht 27-12-1888: eeuwfeest 1888-1988 (eigen druk 1988) 24. (Te 

raadplegen bij Utrechts Archief, Nederlandse vereniging voor Spiritualisme Harmonia 1390.) 
261 C.L. Geiger, ‘Rapport betreffende het internationaal congres te Londen: spiritualisme in Nederland’, Het Toekomstig Leven (1898) 362-
369, 365. 
262 Ibidem. Veritas bestond ook nog en daarmee was Harmonia in 1892 het samenwerkingsverband Onderlinge Stichting aangegaan. 
263 ‘L.S.’, Het Toekomstig Leven (1897) 2-3, 2.  
264 De ondertitel veranderde voortdurend. Zie: Vermeer, ‘“Als de tafel danst, dan wankelt de wetenschap”’. 
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wetenschappelijk vraagstuk, en mag, en moet nagevorscht worden als een deel van het groote 

onderzoek omtrent de natuurlijke en zielkundige ontwikkeling van den mensch.’
265

  

Het spiritisme en de zielkunde – of psychologie – waren in het fin de siècle innig met 

elkaar verbonden, zo ook in Nederland.
266

 Het Toekomstig Leven was niet de eerste poging 

een tijdschrift uit te geven waarin de spiritistische verschijnselen werden ingebed in een 

psychologische context. In 1888 en 1889 was het tijdschrift Psychologische Bladen 

opgericht, waarin met bijdragen van onder anderen Riko werd getracht empirisch onderzoek 

naar ‘de verschijnselen van Magnetisme, Hypnotisme en Spiritisme’ te bevorderen. 267 De 

hoofdredacteur was de rechtsgeleerde M.R. Bruck, die waarschijnlijk ook aanwezig was bij 

de proefneming met Miss Fay en daar pleitte voor meer inmenging van advocaten in het 

psychisch onderzoek. Na de (snelle) teloorgang van Psychologische Bladen probeerde hij in 

1898 met Psyche: orgaan voor psychische geneeskunst en zielkundig onderzoek opnieuw 

‘een kern [te] worden voor het zielkundig onderzoek en de psychische geneeskunst in 

Nederland’.268 Dit nieuwe blad was het orgaan voor de Occultistenkring, opgericht in 1899, 

waarmee door het organiseren van lezingen – onder anderen van Jules Bois – werd gehoopt 

‘iets bij te dragen tot de oplossing van ’t vraagstuk, omtrent het zieleleven van den 

mensch’.269  

Ook hier stond voortdurend een idealistische, antimaterialistische, oftewel utopische 

zielkunde centraal: ‘En wat wij stellig gelooven: het grootste feit in wording zal niet zijn een 

oorlog, of een tweede zondvloed, of een groote uitvinding, maar ’t zal zijn: de val der 

materialistische wetenschap, door het voor iedereen onwrikbaar vaststaande, 

proefondervindelijk geleverde bewijs van het bestaan en voortbestaan eener ziel.’ 270  Het 

zielkundig onderzoek dat werd voorgesteld was dus duidelijk een idealistisch onderzoek, 

gericht op de onstoffelijke ziel; het ging hier niet om de neutralere psyche. De spiritisten 

verhielden zich duidelijk tot de zielkunde en niet tot de psychologie. 

Maar zelfs met een gedeelde oriëntatie op de zielkunde waren de geschillen niet van 

de lucht. De Fremery betreurde het zeer dat zelfs de op onderzoek gerichte spiritisten elkaar 

zo naar het leven stonden. Op 12 januari 1899 verscheen in Het Vaderland een ingezonden 

stuk van Van Calcar, waarin zij de redacteuren van Psyche beschuldigde in de 

                                           
265 ‘Het geloof in een Toekomstig Leven is werkelijk wetenschappelijk vraagstuk’, Het Toekomstig Leven 3 (1897) 33. 
266 Deze samenhang tussen seance en de opkomende psychologie wordt vaker erkend. Zie: Ludy Benjamin en David Baker, From séance to 
science: a history of the profession of psychology in America (Akron 2014). 
267 Psychologische Bladen: hoofdzakelijk gewijd aan de verschijnselen van magnetisme, hypnotisme en spiritisme. Tussen 1888 en 1890 

kwamen negen afleveringen van dit tijdschrift uit.  
268 ‘Prospectus’, Psyche (1898). 
269 J. Göbel, ‘Een occultistenkring’, Het Toekomstig Leven (1899) 31. Op 25 maart 1899 kwam Bois naar Nederland voor een lezing, met 

lichtbeelden. Zie: ‘Advertentie’, De Telegraaf (20-03-1899). 
270 ‘Wanneer dit tijdschrift is opgericht’, Psyche (1898) 3. 
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Occultistenkring allerhande proeven te ondernemen zonder enige behoorlijke 

wetenschappelijke voorbereiding.271 Door personen te onderwerpen aan hypnotische proeven 

zouden zij tot waanzin kunnen vervallen, zoals al was aangetoond door artsen als Braid, 

Richet en Gasset.272 Met gevoelige mediums kon niet rücksichtslos geëxperimenteerd worden, 

meende zij.  

De redacteuren van Psyche waren niet erg te spreken over de ingezonden brief van 

Van Calcar. Ze zagen Van Calcar en andere christelijk spiritisten als ‘(…) bijgeloovige 

zielen, fanatieke geestdrijvers of huichelachtige met communicaties van zoogenaamde 

“beschermgeesten” te koop loopende seancehouders en -houderessen (…)’.273 De redacteuren 

meenden dat het ‘huichelachtig wezen’ 274  Van Calcar met haar ingezonden stuk in Het 

Vaderland haar pijlen richtte op hen, aangezien ze haar eigen achterban zoetjesaan begon te 

verliezen: ‘(…) telken dagen ontvangen wij de meest ondubbelzinnige bewijzen, dat ook zij 

die zich vroeger faute de mieux met de “Geheimthuerei” der zoogenaamd “Christelijk-

spiritualistische” geestdrijvers moesten tevreden stellen, thans met blijdschap en 

opgetogenheid de gelegenheid aangrijpen om het kritisch-opbouwend onderzoek van den 

“Occultisten-kring” bij te wonen.’275  

De Fremery bracht zijn teleurstelling in een niet-verzonden brief onder woorden. Hij 

schreef over de tirade in Psyche: ‘Het is toch geen schimpblad, waarin men andersdenkenden 

als “gevaarlijk individu” of “huichelachtig wezen” brandmerkt? Waartoe dient dat 

kwajongensachtig schelden? Kan B [Bruck] zich niet bepalen tot het bestrijden van feiten en 

zaken en er personen buiten laten? Zijn betoog geeft geen hoogen dunk van zijn eigen 

ridderlijkheid.’276 Dit betekende overigens niet dat De Fremery Van Calcar wilde verdedigen: 

‘Ik ken E.v.C. niet; las weinig van haar werk en ben niet “Christelijk spiritualistisch”. (…) 

Maar ik moet mij ernstig verzetten tegen een zoo onwaardige handelwijze, als waartoe u zich, 

door bovengenoemd artikel te plaatsen, hebt laten verleiden.’ Het is in deze context van een 

spiritistische beweging waarin de kritisch gestemden elkaar niet leken te kunnen vinden, dat 

De Fremery zich graag wilde inzetten voor de oprichting van een Nederlandse SPR onder 

leiding van een vooraanstaande intellectueel – zoals Van Eeden. 

 

 

                                           
271 Elise van Calcar, ‘Hypnotische proeven’, Het Vaderland (12 januari 1899). Ook: Redactie Psyche, ‘Eerlijke bestrijding of laster’, Psyche 

(1899) 28-29. 
272 Van Calcar, ‘Hypnotische proeven’, 3. 
273 ‘Christelijk spiritualisten’, Psyche (1899) 62. 
274 Redactie Psyche, ‘Eerlijke bestrijding of laster’, 28. 
275 Ibidem, 29. 
276 Niet-verzonden brief, ingevouwen in aflevering 2 van Psyche uit 1899, brief is gedateerd op 9 februari 1899. 
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OPROEP TOT EEN SPR 

De Fremery deelde deze opvatting met de schrijver Marcellus Emants, die in 1902 de oproep 

deed tot een Nederlandse SPR. Emants was van mening dat voor goed psychisch onderzoek 

kennis van de moderne zielkunde van belang was. Spiritisten waren vaak te goedgelovig en 

Emants pleitte dan ook voor een Nederlandse SPR met serieuze wetenschappers: ‘(…) 

daarom wil ik hier de wenschelijkheid uitspreken, dat er ook in Nederland tot stand kome een 

vereeniging van logisch denkende en wetenschappelijk gevormde onderzoekers, op gelijke 

leest geschoeid als de Engelsch-Amerikaanse Society for Psychical Research.’277 De kennis 

van de moderne psychologie benadrukte Emants met de wens ‘dat zij kennis droegen van 

hetgeen aangaande menschelijk zieleleven bekend is geworden door de onderzoekingen van 

een Pierre Janet, een Ribot, en al de overige geleerden, die al of niet spiritist zich aan de 

proefondervindelijke studie van de psychologie hebben gewijd’.278   

Emants was met name bekend als schrijver van Lilith uit 1879 en Een nagelaten 

bekentenis uit 1894. Hij was in eerste instantie geïnteresseerd geraakt in het spiritisme door 

zijn tweede vrouw. Eveline Verniers van der Loeff werd in 1899 erg ziek: ze leed aan 

ingewandskanker.279 Ze was ervan overtuigd dat door toedoen van een onbekend medium 

haar symptomen geheel waren verdwenen. Het mocht echter niet langdurig baten en op 1 juli 

1900 overleed ze. Zij had Emants voor haar dood verzocht zich ook na haar overlijden actief 

met het spiritisme bezig te gaan houden.  

Bij Emants bleek, net als bij Van Eeden, duidelijk hoe belangrijk persoonlijke 

ervaringen met de spiritistische verschijnselen in seances was. Zijn familiekapitaal maakte 

het hem mogelijk verschillende seances bij te wonen in onder andere Berlijn en Parijs, maar 

hij vond de mediums daar niet overtuigend. Dit veranderde toen hij in april 1903 in Rome een 

zitting bijwoonde van het beroemde Italiaanse medium Eusapia Palladino. Tijdens deze 

zitting bewoog de tafel, waren er kloppingen, werd er een ‘onstoffelijke’ hand waargenomen 

en voelde Emants aanrakingen van zijn overleden vrouw. Emants was overtuigd van de 

echtheid van de verschijnselen, maar wilde daar niet direct de conclusie aan verbinden dat 

overleden personen de verschijnselen veroorzaakten. Daar zou meer systematisch onderzoek 

voor nodig zijn, volgens de streng positivistisch ingestelde Emants. Pas zodra herhaaldelijk 

en onomstotelijk op basis van ervaringen kon worden vastgesteld dat geesten de drijvende 

kracht achter de verschijnselen waren, was Emants bereid dit aan te nemen.280
 

                                           
277 Marcellus Emants, ‘Waaraan behoefte bestaat’, Het Toekomstig Leven (1902) 137-139, 139. 
278 Ibidem. 
279 Pierre Dubois, Simone Dubois, Aad Meinderts en Kees Nieuwenhuijzen, Marcellus Emants (Schrijversprentenboek 23) (Amsterdam 

1984) 33. 
280 Marcellus Emants, ‘Een zitting met Eusapia Paladino’, De Gids 67 (1903) 65-81. 
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Voor De Fremery en Emants was Van Eeden de ideale kandidaat om een Nederlandse 

SPR van de grond te krijgen. Niet alleen was hij een gerespecteerd intellectueel die aandacht 

kon genereren bij andere wetenschappers, maar bovendien was hij uitstekend op het gebied 

van de moderne zielkunde ingevoerd. Emants richtte in 1903 de oproep rechtstreeks aan Van 

Eeden, die hij bovendien persoonlijk kende: ‘Dr. F. van Eeden zou de man kunnen zijn om 

zulk een vereniging op te richten, maar zou hij willen?’281 Wetenschappelijke inmenging was 

nodig om op deze manier meer geloofwaardigheid te geven aan het onderzoek. Emants vond 

dat ‘(…) een man met wetenschappelike titel aan het hoofd van de zaak moet komen te staan. 

Niet, omdat ik alle mannen met wetenschappelike titels voor scherpzinnig, scherpziend en 

onbevooroordeeld houd of alle mannen zonder wetenschappelike titel van het tegendeel; 

maar omdat het in deze nodig is het publiek een vertrouwen in de deugdelikheid van het 

onderzoek te geven, dat niet zal ontstaan, indien alleen zonder wetenschappelike titels dit 

onderzoek ter hand nemen.’ En: ‘Dit lijkt misschien dwaas; maar met de dwaasheid van 

mensen is ’t nu eenmaal noodzakelik rekening te houden.’ 282  Emants had eerst een 

wiskundige op het oog voor deze taak, maar die was helaas naar het buitenland vertrokken.
283

  

In 1904 gaf Van Eeden als antwoord op de oproep van Emants dat hij het te druk had 

met andere bezigheden om een dergelijke taak op zich te nemen.284 Zijn afwijzing zal ook te 

maken hebben gehad met de kentering in zijn denken over het spiritisme, waarbij 

experimenteel onderzoek een steeds minder belangrijke plek innam. Emants hield zich in het 

vervolg enigszins afzijdig van het spiritisme; hij vond het uiteindelijk te weinig 

wetenschappelijk en te veel ten prooi gevallen aan ‘geloverij’.285 

De Fremery bleef zich na deze vruchteloze poging tot het oprichten van een 

Nederlandse SPR wel inzetten voor kritisch psychisch onderzoek. In 1904 publiceerde hij 

zijn standaardwerk Handleiding tot kennis van het spiritisme. Met dit boek wilde hij kennis 

over het spiritisme zo veel mogelijk verspreiden, juist omdat de wetenschap zo fel tegen de 

verschijnselen leek te zijn gekant. Hiermee bleek hoezeer voor De Fremery kritisch 

wetenschappelijk onderzoek instrumenteel was en er vooral op was gericht om zo veel 

mogelijk mensen van de realiteit van de onstoffelijkheid van onze ziel te overtuigen. 

 

                                           
281 Marcellus Emants, ‘Een society for psychical research in Nederland’, Het Toekomstig Leven (1903) 314-318, 317. 
282 Marcellus Emants, ‘Een “Society for Psychical Research” in Nederland: ingezonden brief’, Het Toekomstig Leven (1904) 62. 
283 Het is mij onbekend wie hij daarmee bedoeld kan hebben. Brouwer was het niet, want die bevond zich in Nederland.   
284 Emants, ingezonden brief 1904. 
285 Zo schreef hij op 30 augustus 1905: ‘Het Toekomstig Leven is in de laatste tijd wel beter geworden, maar voor mij toch nog te weinig dor 

wetenschappelijk. Mijns inziens is de voornaamste vijand van het spiritisme al weer de geloverij.’ (Marcellus Emants, ‘Het is me niet 

mogelik een mening juist te vinden, omdat ze aangenaam is’: Brieven van Marcellus Emants aan Gonne Loman-van Uildriks 1904-
1909 (Den Haag 2000) 65. 
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SPIRITISTISCH LABORATORIUM 

Na het uitblijven van een Nederlandse SPR zette De Fremery zich op een andere manier in 

voor dit onderzoek. De jonge geneeskundestudent Floris Jansen publiceerde in Het 

Toekomstig Leven in 1906 zijn plan voor ‘exact physisch onderzoek der psychische 

verschijnselen’ uit te voeren ‘in een speciaal ingericht laboratorium’.286 De Fremery steunde 

dit plan van harte: ‘Nu komt de heer Jansen tot ons met een scherp omlijnd plan, dat, zoo het 

tot uitvoering kon komen, niet alleen belooft het spiritistisch onderzoek een schrede verder te 

brengen, maar ook een brug te slaan tusschen de occult-psychische en de biologisch 

psychische verschijnselen.’287 Hiermee spande De Fremery zich samen met Jansen in voor 

een onderzoeksmethode die meer was gegrond op materialistische onderzoeksuitgangspunten 

en hopelijk tot meer acceptatie zou leiden in de academische wereld dan door de inzet van 

Van Eeden het geval was geweest.  

Jansen kwam uit een welgestelde familie; zijn vader was een niet onsuccesvolle 

impressionistische kunstschilder.288 Hij was in 1903 begonnen met een studie medicijnen, 

maar was daar in 1905 al weer mee opgehouden. Hij vatte vervolgens het plan op om een 

laboratorium op te richten om een antwoord te zoeken op de vraag op welk moment levende 

organismen een bewustzijn begonnen te vormen, waarmee hij zocht naar het begin van de 

ziel. Jansen zag zichzelf niet zozeer als spiritist maar veeleer als een vitalistisch fysioloog. 

Jansen liet zich bij zijn plan inspireren door de op de fysiologische leest geschoeide 

experimentele psychologie en schreef na het beëindigen van zijn studie geneeskunde: ‘(…) er 

blijft dus niets over dan me te bekwamen voor mijn toekomstig vak. Vandaar dat nu 

Munsterberg en Wundt de dagelijkse kost is.’289 Jansen wilde in navolging van deze pioniers 

in de experimentele psychologie een laboratorium waarbij de omgevingsfactoren 

gecontroleerd konden worden, zoals Wundt in Leipzig had gedaan en Hugo Munsterberg in 

Freiburg.  

Voordat Jansen aanklopte bij verscheidene spiritisten, zocht hij contact met Gerard 

Heymans. Dat was een logische keuze omdat deze Nederlandse pionierspsycholoog – die in 

het volgende hoofdstuk uitgebreid aan bod zal komen – vanaf 1892 een ruimte in zijn huis 

ingericht had als laboratorium. In april 1906, Heymans was toen 49, bezocht Jansen deze 

eerste Nederlandse experimenteel psycholoog: ‘’s Avonds half acht bezocht ik Z.H.G. [zijne 

                                           
286 Henri de Fremery, ‘Een veelbelovend plan’, Het Toekomstig Leven (1906) 255-256.   
287 Ibidem, 256. 
288 Wim Kramer heeft na zorgvuldig speurwerk de levensloop van Floris Jansen weten te achterhalen, zie: Wim Kramer, ‘Pionier in de 
parapsychologie: het laboratorium van Floris Jansen’, Skepter 18 4 (2005) 20-23; ‘Op zoek naar Floris Jansen’, Tijdschrift voor 

Parapsychologie 2 (2005) 18-23; ‘Op zoek naar Floris Jansen 2’, Tijdschrift voor Parapsychologie 3 (2005) 20-23; ‘Op zoek naar Floris 

Jansen 3’, Tijdschrift voor Parapsychologie 1 (2009) 11-17. 
289 Geciteerd in Kramer, ‘Op zoek naar Floris Jansen 2’, 21.  
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hooggeleerde], een aardige man, maar erg oud. Hij beweerde mijn werk interessant te vinden, 

voorspelde me veel succes ermee, maar vond niet dat het zijn vak was, in ieder geval was zijn 

laboratorium er niet voor bruikbaar. Hij was typisch Duitse school.’ 290  Waar Jansen een 

materialistische opvatting van de psychologie centraal stelde, was volgens Heymans juist een 

psychomonistische – idealistische – psychologie courant. Hierna richtte Jansen zijn aandacht 

op de spiritistische wereld. Hij plaatste een aankondiging voor zijn plannen in Psychische 

Studien – opgericht door Aksakov – en schreef aan De Fremery.291 In de plannen voor zijn 

laboratorium waakte Jansen voortdurend over de verhouding tussen onderzoek naar occulte 

en naar niet-occulte verschijnselen, om op deze manier in de toekomst te kunnen rekenen op 

steun vanuit de academische wereld.292 

De onderzoekingen die Jansen in zijn laboratorium wilde ondernemen waren 

onderverdeeld in twee categorieën: materiële geestesuitingen en niet-materiële 

geestesuitingen. Deze twee categorieën vielen beide weer uiteen in constant aanwezig en niet 

constant aanwezig.293 De constant aanwezige geestesuitingen komen elke dag voor, zoals 

denken en fantaseren. De niet constant aanwezige geestesuitingen omvatten de onderwerpen 

waarin spiritisten waren geïnteresseerd, bijvoorbeeld telepathie (niet-materieel) en 

psychokinese (materieel). Jansen wilde zich specifiek richten op de invloed van homogeen 

licht op de levensverschijnselen der protozoën;294 invloed van homogene stralingen en van het 

magnetisch krachtveld op psychische toestanden; invloed van etherenergie op de 

totstandkoming van spiritistische verschijnselen; werking van narcotica op psychische 

toestanden; invloed van radioactiviteit op micro-organismen; verifiëring van Od-stralen; en 

de aard der overdrachten van bewustzijnsinhouden langs vermoedelijk niet-sensorische 

weg. 295  Hiermee presenteerde Jansen een interessant onderzoeksprogramma dat zich in 

tegenstelling tot de voorstellen van Van Eeden richtte op een stoffelijke interpretatie van de 

verschijnselen. 

In zijn verklaringen greep Jansen terug op een materialistische zijnsgrond voor de 

verschijnselen door te verwijzen naar ether: ‘Het kriterium der onderzoekingen, dewelke aan 

het Psychofysisch Laboratorium worden uitgevoerd, is dus gelegen in het streven verband op 

te sporen tusschen de levensverschijnselen en de energie van den aether.’ Occulte 

verschijnselen behoorden daar ook toe: ‘(…) dat de overeenkomst, welke zij vaak vertoonen 

                                           
290 Kramer, ‘Op zoek naar Floris Jansen 2’, 21. 
291 Brief Jansen aan De Fremery 03-07-1906, Utrechts Archief Harmonia; ‘Briefkasten’, Psychische Studien, 33 7 (1906) 448. 
292 Brief Jansen aan De Fremery 18-07-1906, Utrechts Archief Harmonia. 
293 Jansen, ‘Een veelbelovend plan’, 257. 
294 Laagste ontwikkelingsvorm van een organisme, zoals amoeben.  
295 Verslagen Jansen, nummer 1, p. 7. 
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met licht en electrische verschijnselen, niet toevallig is, deels ook in de noodzakelijkheid om, 

ter verklaring van verschillende occulte verschijnselen, het bestaan van uit de psyche 

ontstaande aethertoestanden aan te nemen.’296  

Jansen en De Fremery huurden al snel een bovenwoning in de Johannes Verhulststraat 

in Amsterdam en begonnen met het inrichten van het laboratorium. Eén ruimte werd een 

seancekamer, waarbij de verlichting kon worden aangepast naargelang de experimentele 

behoefte.297 Ook kochten ze onder andere een sthenometer, een elektromagneet, verschillende 

lampen en een röntgenapparaat: ‘Maar het aanschaffen van al die werktuigen kost geld, geld 

en nog eens GELD!’
298

 Ondanks de bemiddelde positie van De Fremery was steun van de 

lezers nodig, ofwel door zich aan te dienen als proefpersoon, ofwel door het laboratorium 

financieel te steunen. De animo hiervoor was echter uiterst gering: ‘Eén persoon heeft een 

toezegging van ƒ 2.50 gedaan. DAT IS ALLES.’
299  

Wegens het gebrek aan geld en 

proefpersonen was het laboratorium van Jansen dan ook geen lang leven beschoren.  

Alleen in het jaar 1907 werd het laboratorium daadwerkelijk gebruikt. Jansen bracht 

een viertal Driemaandelijksche Verslagen van het Psychofysisch Laboratorium te Amsterdam 

uit, waarin hij het gedane onderzoek besprak. Jansen onderzocht bij 83 personen of ze in staat 

waren tot het waarnemen van Od-stralen, dat wil zeggen tot het waarnemen van de 

levenskracht als licht of vlammen, en één persoon bleek hier inderdaad toe in staat.300 Ook 

deed Jansen onderzoek naar telepathie. Hierbij keek één proefpersoon naar een plaat en 

schreef een andere proefpersoon op of tekende wat in zijn eigen gedachten verscheen. Deze 

proef werd vijfendertig keer gedaan, waarvan elf keer de proef volgens Jansen een succes 

genoemd mocht worden omdat de plaat en de tekening overeenkwamen.301  

Jansen probeerde zijn laboratorium onder de aandacht van wetenschappers te brengen. 

Hij presenteerde informeel zijn werk aan psychiaters en neurologen op het congres voor 

psychiatrie en neurologie in Amsterdam, in september 1907. Van Renterghem, Zeehandelaar 

en Wijnaendts Francken brachten een bezoek aan het laboratorium en waren erover te 

spreken.
302

 Desalniettemin leidde deze aandacht niet tot concrete steun; daarvoor was de 

verwevenheid met het wetenschappelijk omstreden spiritisme te groot.
303

 

                                           
296 Floris Jansen, ‘Voorwoord’, Driemaandelijksche Verslagen Psychofysisch Laboratorium 4 (1907). 
297 Kramer, ‘Pionier’, 21. 
298 ‘Het plan van den heer Floris Jansen‘, Het Toekomstig Leven (1906) 313-314, 314. 
299 Ibidem, 313. 
300 Floris Jansen, ‘Reichenbach-onderzoekingen II’, Driemaandelijksche Verslagen Psychofysisch Laboratorium  4 (1907) 120-124, 123. 
301 Floris Jansen, ‘Over mentale suggestie I’, Driemaandelijksche Verslagen Psychofysisch Laboratorium 4 (1907) 93-95, 93. 
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Ook van de zijde van de spiritisten konden De Fremery en Jansen op weinig steun 

rekenen. In juli 1907 probeerde De Fremery zijn medespiritisten wederom aan te sporen tot 

meer steun voor het laboratorium. Uit de oproep in Het Toekomstig Leven bleek dat voor De 

Fremery het onderzoek vooral een instrumentele functie had. Voor de meeste spiritisten 

daarentegen was het onderzoek van ondergeschikt belang; voor hen was het spiritisme een 

geloof. Een van de lezers schreef als reactie op de oproep van De Fremery voor steun van het 

laboratorium het volgende: ‘Staat het zoo onomstootelijk vast, dat de wetenschappelijke zijde 

van het vraagstuk de meest gewichtige is? Ik voor mij beschouw haar als ver achterstaande 

bij den godsdienstigen en ethischen kant (…).’ De Fremery onderschreef deze uitspraak met 

verve, maar benadrukte dat ‘eens de vertegenwoordigers der officieele wetenschap in ons 

geloof werden ingewijd, zij een ladder zouden bouwen zóó breed en zóó gemakkelijk, dat de 

groote massa er op klimt zonder eenig bezwaar. Daarom, help mij, die ladder opgesteld te 

krijgen.’304 Juist omdat het spiritisme als levensbeschouwing zo belangrijk was, was het nodig 

om anderen te overtuigen met wetenschappelijke feiten.  

Zonder steun van wetenschappelijke zijde bleek het moeilijk het onderzoek van de 

grond te krijgen. De Fremery onderschreef dan ook de retorische vraag in De Hollandsche 

Revue over de oprichting van het laboratorium van Jansen: ‘(…) zou ’t in het belang der 

resultaten van dit onderzoek niet wenschelijk wezen, dat deeze heeren [De Fremery en 

Jansen] trachtten eenige mannen van wetenschappelijke opleiding en naam over te halen zich 

ook met de waarnemingen te belasten, en dan liefst geen spiritisten?’305 De Fremery hoopte 

dat door de uitkomsten van het onderzoek in het laboratorium van Jansen de wetenschappers 

vanzelf overtuigd zouden raken van de realiteit van de verschijnselen.306 Deze hoop bleek 

ijdel, en op 19 mei 1908 werd het laboratorium voortgezet in de Maatschappij voor 

biologisch onderzoek, waarbij het idee was om thermometers te gaan ijken voor het KNMI.307 

Dit plan bleek evenmin levensvatbaar, en op 12 november 1908 ging zowel de Maatschappij 

als Floris Jansen failliet.308 Nadat Jansen financieel gered was door zijn vader, vertrok hij in 

1910 naar Argentinië.309 

 

 

 

                                           
304 Henri de Fremery, ‘Wetenschappelijk onderzoek’, Het Toekomstig Leven (1907) 218-222, 218. 
305 ‘Het Toekomstig Leven’, De Hollandsche Revue 11 8 (1906) 563.  
306 De Fremery, ‘Wetenschappelijk onderzoek’, 222. 
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GELOOF BOVEN KRITIEK 

Waarschijnlijk droeg het uitgesproken materialistische uitgangspunt van het onderzoek in het 

laboratorium van Jansen bij aan de gebrekkige interesse ervoor in spiritistische kringen. Maar 

hoe klein het draagvlak binnen de spiritistische kringen überhaupt was voor kritisch 

onderzoek én hoe problematisch de seance was voor het onomstotelijk vaststellen van de 

realiteit van de spiritistische verschijnselen bleek aan de vooravond van de Eerste 

Wereldoorlog. De betrokkenheid van De Fremery bij Het Toekomstig Leven kwam ten einde 

door de ontmaskering op 16 april 1914 van het trompetmedium Susanna Harris. Dit 

Amerikaanse medium meende geesten te kunnen laten spreken door scheepstoeters en gaf in 

het voorjaar van 1914 in Nederland meerdere seances. Tijdens de seance op 16 april was een 

aanwezige erin geslaagd in het donker twee toeters van haar te ontvreemden en meende 

daarmee te hebben bewezen dat Harris de boel bedroog. Immers, als ze echt in contact stond 

met geesten, hadden die wel gemerkt dat er een toeter was weggenomen. De seance werd 

stilgelegd en na overleg werd besloten Harris zich te laten verdedigen. Intussen had zij echter 

het pand al verlaten en zou ze de rest van haar verblijf in Nederland te ziek zijn geweest om 

de kritiek op haar capaciteiten van repliek te kunnen dienen. Deze ‘ontmaskeringsseance’ 

werd breed uitgemeten in de pers. Het was volgens de journalisten een uitgemaakte zaak; de 

goedgelovige spiritisten hadden zich beet laten nemen. De Fremery onderschreef het bedrog 

van Harris; hijzelf verdacht het medium bovendien van buikspreken. 310  Dat De Fremery 

openlijk zijn mening over Harris verkondigde, werd hem niet in dank afgenomen.  

Zijn medespiritisten achtten De Fremery vervolgens zowel een slecht wetenschapper 

als een slecht spiritist. Pieter Goedhart – een van de organisatoren van de seance met Harris – 

verweet De Fremery ‘onwetenschappelijke verwaandheid’ omdat ‘wij absoluut van de 

geesten niet weten wat zij moeten of niet’.311 Dat Harris niet had gemerkt dat er twee toeters 

ontbraken of dat ze inwendig knorde, was volgens Goedhart uiterst gebrekkig 

wetenschappelijk bewijs tegen haar authenticiteit. Van Straaten vond zijn mederedacteur De 

Fremery een ‘gevallen’ spiritist, die met zijn ‘aura van achterdocht en argwaan en 

wantrouwen’ niet alleen een ‘arme onschuldige vrouw’ had beschadigd maar ook 

onomkeerbare schade had toegebracht aan de gehele spiritistische beweging.  

Van Straaten moedigde hem dan ook aan ‘zijn redacteurschap neer te leggen in het 

belang onzer zaak’. Hij kon dan wellicht later terugkeren mits ‘gij op waardige wijze getoond 

hebt uwe rechtmatige straf met geduld en berusting te hebben aanvaard en gedragen, en in 

                                           
310 Zie: Henri de Fremery, ‘Ontmaskerd! Het spiritistische-oplichters-medium: Rev. Susanna Harris’, Het Toekomstig Leven (1914) 490-491.  
311 Pieter Goedhart, ‘De geschiedenis van een pseudo-ontmaskering en wat daaruit te leeren valt’, Het Toekomstig Leven (1914) 145-147, 
146. 
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dien tijd ook geleerd hebt “naastenliefde” te betrachten’.312 Marcellus Emants sprong nog 

voor De Fremery in de bres, maar het mocht niet baten.313 Op 15 mei 1914 nam De Fremery 

teleurgesteld afscheid van Het Toekomstig Leven, in de overtuiging dat hij het goede had 

gedaan: ‘Die zaak [het spiritisme] moet eerlijk en trouw gediend worden. En als ik bedrog 

ontdek, dat aan haar gepleegd wordt, dan kan zij niet anders dan er mede gebaat zijn, als ik 

het aan de kaak stel en uitban.’314  

Het Nederlands spiritisme had voor het overgrote deel het karakter van een godsdienst 

of levensbeschouwing, waarbij een kritische bestudering van de verschijnselen van veel 

minder belang werd geacht dan de levensbeschouwelijke implicaties van de overtuiging dat 

de menselijke ziel onsterfelijk was. Empirisch onderzoek kon helpen zo veel mogelijk 

mensen te overtuigen van de realiteit van de verschijnselen, maar mocht het spiritisme als 

geloofsovertuiging zelf niet schaden. De Fremery keerde zelf op een bepaalde manier tijdelijk 

terug naar de kerk. Hij richtte zich gedurende de oorlogsjaren op de kanselversiering van de 

protestante kerk te Bussum, waarvoor hij vijf momenten uit het leven van Jezus vastlegde in 

hout.315 Bij de oprichting van een Nederlandse SPR in 1919 keerde De Fremery terug naar het 

kritisch onderzoek van de spiritistische verschijnselen. Frappant genoeg sprak de 

uitgesproken criticaster van het gedrag van De Fremery, Pieter Goedhart, zich in 1919 

eveneens uit voor de oprichting van een Nederlandse SPR. Wat er was veranderd tussen 1914 

en 1919 waardoor er zowel aan wetenschappelijke als aan spiritistische zijde meer ruimte was 

ontstaan voor een kritisch psychisch onderzoek, komt in het volgende hoofdstuk aan de orde. 

 

 

CONCLUSIES 

Aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw was er nog nauwelijks 

sprake van een Nederlandse psychologie, en evenmin van een Nederlandse parapsychologie. 

Hiermee is deze eerste periode een voorwetenschappelijke, waarin de grondslagen werden 

gelegd voor ‘zielkundig’ of psychologisch onderzoek. 

 De hoofdvraag was destijds wat de aard was van de ziel of de psyche. Ging het hier 

om iets onstoffelijks, dat alleen intuïtief benaderd en begrepen kon worden? Of werd er iets 

stoffelijks onderzocht, dat kon worden gemeten en gewogen? Deze discussie speelde zowel 

in de voorwetenschappelijke psychologie als in de voorwetenschappelijke parapsychologie. 
                                           
312 G.A.W. van Straaten, ‘J’accuse et je pardonne’, Het Toekomstig Leven (1914) 163-167, 166-167. 
313 Marcellus Emants, ‘Een séance met Mrs. Harris’, Het Toekomstig Leven (1914) 219-220, 220. 
314 Henri de Fremery, ‘De Harris-kwestie’, Het Toekomstig Leven (1914) 186-190, 189-190. 
315  Zie de website van de Kerk van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap van de Nederlandse Protestanten Bond (NPB-kerk): 
http://www.tgooi.info/bussum/npbkerk.php (geraadpleegd op 24-03-2012).  
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Waar Wundt en de zijnen de basis legden voor een experimentele fysiologische psychologie 

waren anderen vooral geïnteresseerd in een meer idealistisch georiënteerde psychologie. Van 

Eeden was een van de Nederlandse pionierspsychologen; hij stond een utopische psychologie 

voor en was daarmee tegelijkertijd geïnteresseerd in spiritistische verschijnselen. Voor Van 

Eeden was het onderzoek van spiritistische verschijnselen een regulier onderdeel van de 

bredere psychologie. Hetzelfde object – de onsterfelijke en onstoffelijke ziel – stond centraal, 

maar die moest met ondogmatische en antimaterialistische methoden worden onderzocht.  

 De verschijnselen in seances zouden een krachtig bewijs kunnen geven voor het 

bestaan van de – onsterfelijke – ziel. Het uitsluiten van bedrog was voor de 

overtuigingskracht wezenlijk. Duidelijk was al snel dat het buitengewoon lastig was om in 

seances goed gecontroleerd onderzoek te doen met mediums. Van Eeden beperkte zich 

uiteindelijk tot de intuïtieve overtuigingskracht van bepaalde mediums, zoals Thompson. 

Aangezien er in Nederland een natuurwetenschappelijke banvloek rustte op het onderzoek 

naar de bovennatuur, was Van Eeden een van de weinige vooraanstaande intellectuelen die 

zich waagde aan dit onderzoek. Nadat hij zich had teruggetrokken uit het onderzoek van de 

spiritistische verschijnselen en ook geen voorzitter wilde worden van een Nederlandse SPR, 

was het aan de spiritisten zelf om dit onderzoek voort te zetten. 

 De behoefte aan kritisch onderzoek was onder de spiritisten niet groot. Het spiritisme 

was hoofdzakelijk een religie – en niet eens een ‘vervangingsreligie’, vanwege de 

voortdurende expliciete verwevenheid met het christelijk geloof – waarbij de morele 

gevolgtrekkingen vanuit de seances van groter belang werden geacht dan het achterhalen van 

de realiteit van de verschijnselen. De Fremery meende dat juist kritisch onderzoek van belang 

was voor de groei en overtuigingskracht van het spiritisme. Hij zette zich met Jansen in voor 

meer fysiologisch, experimenteel georiënteerd onderzoek, dat hopelijk zou bijdragen aan de 

overtuigingskracht van de verschijnselen in (natuur)wetenschappelijke kringen. Deze 

erkenning bleef echter uit en ook onder spiritisten werd zijn kritische houding niet 

gewaardeerd. 

 Binnen de (voorwetenschappelijke) parapsychologie en psychologie speelden 

dezelfde vragen over de aard van het object en de juiste onderzoeksmethode. Daarmee valt de 

parapsychologie vanaf het begin te begrijpen als integraal onderdeel van de psychologie. In 

vergelijking met die in andere landen waren natuurwetenschappers hier feller gekant tegen 

pogingen tot onderzoek van de bovennatuur. Daarmee was de wetenschappelijke legitimiteit 

van het parapsychologisch onderzoek in deze eerste periode klein, zeker zolang er nog 

nauwelijks een academische psychologie bestond. Voor de spiritisten was kritisch onderzoek 
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van ondergeschikt belang ten opzichte van de morele lessen die uit de veronderstelde 

onsterfelijke aard van de menselijke ziel naar voren kwamen. Ondanks de populaire 

belangstelling voor de bovennatuurlijke verschijnselen was er daarmee nauwelijks publiek 

draagvlak voor parapsychologisch onderzoek.  

 Waar het in deze eerste sleutelperiode nog niet tot een georganiseerde vorm van 

psychical research in Nederland kwam, zou daar in de volgende periode verandering in 

komen. 
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HOOFDSTUK 3 VERBORGEN KRACHTEN 

VERENIGINGEN VOOR PSYCHISCH ONDERZOEK 1915-1925 

 

 

 

De wonderkracht der natuurwetenschappelijke techniek kon alles omscheppen, 

behalve juist dit eene: den mensch; vandaar haar onvermogen 

om de menschheid werkelijk te helpen. (…) 

Wat wij in het diepst van onze ziel begeeren en behoeven, 

is niet vermaak, afleiding of gemak, maar vrede met de wereld en met onszelf. 

Gerard Heymans
316

 

 

 

 

TELEPATHIE VAN TONEEL NAAR LABORATORIUM 

In de jaren tien van de twintigste eeuw werden de optredens van ‘gedachtelezers’ of 

‘telepaten’ populair in Nederland.
317

 Het grootste verschil ten opzichte van de spiritistische 

mediums uit het vorige hoofdstuk was dat telepaten als Ernesto Bellini en Eugene de Rubini 

– die respectievelijk in 1914 en 1919 Nederland bezochten – geen beroep deden op geesten 

om hun kunsten te verklaren.
318

 Deze ‘toneeltelepaten’ zouden in staat zijn verstopte 

voorwerpen te vinden door enkel de gedachten van hun publiek te lezen.
319

 Stuart 

Cumberland, een van de belangrijkste gedachtelezers, werkte al aan het einde van de 

negentiende eeuw, maar het duurde tot aan de Eerste Wereldoorlog voordat de eerste 

commerciële telepaten ook ons land aandeden.
320

  

Soms hielden deze telepaten bij het gedachtelezen iemand uit het publiek vast om de 

verstopte voorwerpen te kunnen vinden, maar soms hadden ze ook helemaal geen vorm van 

contact nodig. Zelf verwezen de toneeltelepaten naar een verhoogde staat van bewustzijn 

waardoor ze de zintuiglijke indrukken doorkregen van de geleider, oftewel degene die ze 

vasthielden of aankeken. Door verschillende wetenschappers werd dan ook geopperd dat deze 

telepaten door het voelen van minimale spiertrekkingen van de geleider – het zogenoeaamde 

                                           
316 Gerard Heymans, De toekomstige eeuw der psychologie (Groningen 1909) 26. 
317 Barry Wiley, The thought reader craze: Victorian science at the enchanted boundary (Jefferson 2012).  
318 In november en december 1914 Ernesto Bellini en in juni en juli 1919 Eugene de Rubini. De Italiaanse namen verwijzen naar Harry 

Houdini, de beruchte ontmaskeringsgoochelaar, die over De Rubini juist erg te spreken was. Dit duidt op een complexere houding van de 
goochelaar ten aanzien van het spiritisme dan vaak wordt aangenomen. Zie: Stanley Krippner, Advances in parapsychological research 8 8 

(London 1977) 233.  
319 Term van Tenhaeff: Wilhelm Tenhaeff, Inleiding tot de parapsychologie (Utrecht 1952) 111. 
320 Roger Luckhurst, The invention of telepathy, 63-64. 
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spierlezen – de opdrachten konden vervullen.
321

 Maar intussen bleven publiek en 

wetenschappers gefascineerd door de vraag of er niet ook sprake kon zijn van ‘echte’ 

telepathie als er geen contact was tussen telepaat en geleider. De Britse psychical researcher 

William Barrett was ervan overtuigd dat hier daadwerkelijk sprake zou zijn van 

buitenzintuiglijke gedachteoverdracht.
322

 

 Het was een vermakelijk gezelschapsspel om te trachten zelf de kunsten van de 

toneeltelepaten na te doen, ook bij gemobiliseerde Nederlandse soldaten ten tijde van de 

Eerste Wereldoorlog.
323

 Zo ontdekte de gemobiliseerde wis- en natuurkundestudent Abraham 

Sally van Dam dat ook hij in staat was om verstopte voorwerpen terug te vinden.
324

 Toen Van 

Dam in de zomer van 1919 na het beëindigen van de mobilisatie zijn studie aan de 

Universiteit Groningen weer oppakte, kwam hij in contact met de arts Albert Weinberg. 

Weinberg was conservator van het Psychologisch Laboratorium van Gerard Heymans. Samen 

met de zenuwarts Herman Feico van Loon deed Weinberg in oktober en november 1919 een 

aantal proeven met Van Dam om zijn telepathische vermogens te testen.
325

 Er was in het 

verleden dan wel veel onderzoek gedaan naar de spiritistische verschijnselen, maar volgens 

Weinberg en Van Loon werd het nu tijd om de meer ‘eenvoudige fenomenen’ zoals telepathie 

of gedachteoverdracht met een gedegen wetenschappelijke methode te onderzoeken en te 

bezien welke wetten erop van toepassing waren.
326

 De vragen die voor Van Loon en 

Weinberg centraal stonden, waren of telepathie een bepaalde begaafdheid vroeg en onder 

welke voorwaarden gedachteoverdracht zich dan voordeed.  

 Op basis van gesprekken met De Rubini meenden de onderzoekers dat een sterke 

emotionele lading van de te overzenden gegevens van belang was. Ze probeerden aan Van 

Dam en een drietal andere proefpersonen dan ook in eerste instantie indrukken met een 

emotionele component over te dragen, zoals kleuren, smaken, gevoelens en stemmingen. 

Voordat Van Loon naar Oost-Indië vertrok om daar als arts aan de slag te gaan, hielden de 

onderzoekers negen seances met verschillende begaafden. Van Dam bleek daarbij het meest 

                                           
321 Fabio De Sio en Chantal Marazia, ‘Clever Hans and his effects: Karl Krall and the origins of experimental parapsychology in Germany’, 

Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences 48 (2014) 

94-102. 
322 Luckhurst laat zien dat telepathie juist ook fungeerde om distantie te creëren tussen deze gedachtelezers met contact en ‘echte’ telepathie. 
323 Zogenoemde ‘willing games’.  
324 Douwe Draaisma, ‘De witte kraai van Heymans: de Groninger telepathie-experimenten’ in Idem (red.), Een laboratorium voor de ziel 80-
95, 82.  
325 De twee anderen waren Smit en Fekken.  
326 Herman Feico van Loon en Albert Weinberg, ‘A method of investigation into thought-transference’, Journal of the Society for Psychical 
Research XX januari (1922) 4-23, 4. 
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getalenteerd. Aan hem werden 28 verschillende indrukken overgezonden, waarbij hij in 14 

gevallen volgens Weinberg en Van Loon de juiste indruk verkreeg.
327

 

 Op 13 november 1919 was de hoogleraar Gerard Heymans aanwezig bij een van deze 

proefnemingen met Van Dam en hij was dusdanig onder de indruk van diens kunnen dat hij, 

samen met zijn leerling Henri Brugmans en met hulp van Weinberg, de proeven wilde 

voortzetten in zijn laboratorium. Heymans had in 1892 in zijn eigen huis een psychologisch 

laboratorium ingericht en in 1909 had hij de beschikking gekregen over een laboratorium in 

het academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Bij de ‘pilotproeven’ met Van Dam 

werd langzamerhand de emotionele lading van de over te zenden indrukken losgelaten. Bij de 

tweede proefneming hadden de onderzoekers een schema ontwikkeld met daarop 42 vakjes, 

waarbij aan Van Dam werd gevraagd één specifiek vakje aan te wijzen dat tevoren was 

bepaald. Met deze proeven kon Van Dam goed uit de voeten; de eerste vier keer wist hij 

meteen het juiste vakje aan te wijzen.
328

 

 Er werd ook nog geëxperimenteerd met het overzenden van kleurindrukken, maar 

voornamelijk met het ‘schema’.
329

 Het uiteindelijke schema telde 48 vakjes, waarbij 

horizontaal de letters A tot en met H stonden uitgeschreven en verticaal de cijfers 2 tot en met 

6. Er werd ook nagedacht over de mogelijkheid tot het uitsluiten van de zintuiglijke 

indrukken en daartoe werd Van Dam geblinddoekt in een kast geplaatst.
330

 Uiteindelijk werd 

op 28 mei de pilotfase afgerond en was de definitieve proefopstelling gereed. Tot 1 

september werden proeven gedaan, waarover in 1921 werd gerapporteerd, in de eerste 

aflevering van de Mededeelingen van de in 1919 opgerichte Nederlandse SPR.
331

 

Voor de onderzoekers stond voorop om bij de proefopstelling ‘(…) de mogelijkheid 

van communicatie door bemiddeling der zintuigen op geheel afdoende wijze’ buiten te 

sluiten.
332

 De onderzoekers meenden dit te hebben veiliggesteld door gebruik te maken van 

de beide verdiepingen van het laboratorium. Van Dam zat beneden en boven zat de 

proefleider. In het experiment werd Van Dam geblinddoekt en zat hij in een kast – die aan de 

bovenkant open was – waarbij hij zijn handen onder een doek door boven het schema hield, 

dat voor de kast stond. Door het schudden van kaartjes werd willekeurig door de proefleider – 

afwisselend Heymans, Brugmans en Weinberg – een vakje in het schema uitgekozen, dat Van 
                                           
327 Herman Feico van Loon en Albert Weinberg, ‘A method of investigation into thought-transference, continued’, Journal of the Society for 

Psychical Research XX februari (1922) 34-49, 42. 
328 ‘Telepathie I Van Dam’, 25-12-1919, proef IV. (Doos 61, map 2, Psychologisch Instituut der Rijksuniversiteit Groningen 1892-1930 
(796), Groninger Archieven).  
329 Ibidem. 
330  ‘Telepathie II Van Dam’. (Doos 61, map 2, Psychologisch Instituut der Rijksuniversiteit Groningen 1892-1930 (796), Groninger 
Archieven).  
331 Gerard Heymans, Henri Brugmans en Albert Weinberg, ‘Een experimenteel onderzoek betreffende telepathie’, Mededeelingen der S.P.R. 

1 (1921) 3-7, 6. 
332 Ibidem. 
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Dam vervolgens moest aanwijzen door met zijn hand over het schema te zweven en het vak 

aan te raken waar hij dacht te moeten zijn. Door middel van een gat in de vloer – afgedekt 

door geluidsdicht dubbel glas – had de proefleider rechtstreeks zicht op het schema en kon zo 

noteren of Van Dam het juiste vak aanwees. Dit waren de zogenoemde afstandsproeven, 

waarbij volgens de onderzoekers elke vorm van zintuiglijke informatievoorziening was 

uitgesloten. Er werden ook nabijheidsproeven gedaan; hierbij stond de proefleider een meter 

bij Van Dam vandaan en kon hij dus de proefleider horen.  

De resultaten waren overtuigend. Bij de afstandsproeven wees Van Dam in 32 van de 

80 gevallen het juiste veld aan (40% correct). Bij de nabijheidsproeven daarentegen waren de 

resultaten iets minder significant, wat opvallend was omdat hij hier immers wel zintuiglijke 

indrukken kon verkrijgen. Hier wees hij in 23 van de 77 gevallen het juiste veld aan, wat 

neerkwam op 30%. Van Dam had ook geprobeerd de proeven te doen onder de invloed van 

alcohol en van bromide. Beide substanties hadden een positief effect op de resultaten. Onder 

invloed van bromide scoorde hij in 46% van de gevallen juist en onder invloed van alcohol 

had hij zelfs in 76% van de pogingen het juiste vak aangewezen. Door gebruik te maken van 

het schema was het mogelijk de uitkomsten te vergelijken met uitkomsten te verwachten op 

basis van kans, die voor elke proef 1 op 48 (het aantal vakjes in het schema) was. Van Dam 

scoorde hier overduidelijk boven.
333

  

Voor Heymans, Brugmans en Weinberg was de conclusie duidelijk: ‘Wij mogen dus 

gerust zeggen, dat het bestaan van gedachtenoverdracht onder omstandigheden, die het 

gewone verkeer door tusschenkomst der zintuigen volledig uitsluiten, door deze proeven 

buiten alle redelijken twijfel wordt gesteld.’
334

 

 

 

VERENIGINGEN VOOR PSYCHISCH ONDERZOEK 

Met het Van Damexperiment werd in het psychisch onderzoek expliciet de overstap gemaakt 

van geesten naar telepathie. Het Van Damexperiment was een van de eerste wapenfeiten van 

de pas opgerichte Nederlandse Studievereeniging voor Psychical Research (SPR), waarvan 

Heymans de eerste voorzitter was. Het experiment kon in de jaren twintig niet direct rekenen 

op grote (inter)nationale belangstelling.
335

 In 1921 gaf Brugmans op het congres voor 

psychical research in Kopenhagen een voordracht over de experimenten met Van Dam, maar 

                                           
333 Bij de statistische berekeningen zou de hulp zijn ingeroepen van prof. J.C. Kapteyn, die ook bestuurslid was van de SPR in deze tijd. 
Herman Zanstra, ‘Commentaar op het artikel van Prof. Blaauw’, Tijdschrift voor Parapsychologie (1965) 168-170, voetnoot 1. 
334 Heymans (et al.), ‘Een experimenteel onderzoek’, 6. 
335  J. Verster, ‘De langdurige geschiedenis van een publikatie: het onderzoek van Brugmans, Heymans en Weinberg uit 1920’, De 
Psycholoog 24 (1989) 303-310. 
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de publicatie hiervan in de congresbundel bleef lange tijd de enige internationale 

publicatie.
336

 Toch kwam het Van Damexperiment uiteindelijk te boek te staan als een van de 

opzienbarendste experimenten in de geschiedenis van de (internationale) parapsychologie. In 

1980 werd het Van Damexperiment door de Britse parapsycholoog John Beloff geroemd als 

een van de zeven belangrijkste parapsychologische experimenten.
337

 In deze periode kon het 

experiment ook rekenen op diverse replicaties, namelijk door de Utrechtse parapsychologen 

Schouten en Kelly en door de historicus van de psychologie Douwe Draaisma.
338

  

Met het Van Damexperiment werd een onderzoekstraditie ingezet die tot op de dag 

van vandaag voortduurt, waarbij de methode erop was (en is) gericht de bovennatuur in 

eenvoudige en herhaalbare testen te onderzoeken om daarmee de resultaten te kunnen 

vergelijken met kans. Bovendien werd het onderzoek bij voorkeur gedaan met ‘gewone’ 

mensen: Van Dam was geen professioneel medium. Een groter contrast met de onderzoeken 

van Van Eeden – waar het medium centraal stond en een antwoord werd gezocht op de vraag 

naar het voortbestaan van de ziel – was nauwelijks denkbaar. Hoe kan deze overgang worden 

geduid? In hoeverre was het Van Damexperiment representatief voor het Nederlandse 

psychisch onderzoek in de jaren twintig?  

De ontwikkeling van het Van Damexperiment viel samen met de eerste fase in de 

institutionalisering van de Nederlandse parapsychologie. Het begin van deze 

institutionalisering wordt doorgaans gesitueerd in 1919, op het moment dat de Nederlandse 

SPR werd opgericht. Maar de Nederlandse SPR kende een voorganger. Al in 1915 was de 

Vereniging voor Psychisch Onderzoek en Toegepast Magnetisme (VPO) opgericht. Zoals de 

naam al zegt, was deze vereniging er met name op gericht om onderzoek te verrichten naar de 

genezingsmethode van het dierlijk magnetisme. Hierbij werd middels handoplegging – het 

zogenoemde strijken – de levenskracht in een individu beïnvloed waardoor genezing op zou 

treden. Naast het spiritisme was het magnetisme een belangrijke leverancier van te 

onderzoeken verschijnselen in de parapsychologie. In dit hoofdstuk worden successievelijk 

deze twee eerste verenigingen voor psychisch onderzoek besproken en in onderzoeksmethode 

en -object met elkaar vergeleken, waarbij verbanden worden gelegd met de ontwikkelingen in 

de psychologie.  

                                           
336 Henri Brugmans, ‘Une communication sur des experiences télépathiques au laboratoire de psychologie à Groningue faites par M. 

Heymans, Docteur Weinberg et H.I.F.W. Brugmans’ in Compte rendu officiel du Premier Congrès international des recherches psychiques 
à Copenhague 1921 (Kopenhagen, 1922) 396-408; Henri Brugmans, ‘“L’état passif” d’un télépathe, contrôle par le phénomène 

psychogalvanique’ in Compte rendu de Deuxième Congrès International de Métapsychie (Parijs 1924) 95-125. 
337 John Beloff, ‘Seven evidential experiments’, Zetetic Scholar 6 (1985) 91-94. 
338 Zie: Sybo Schouten en Ed Kelly, ‘On the experiments of Brugmans, Heymans and Weinberg’, European Journal of Parapsychology 3 2 

(1978) 247-290; en Douwe Draaisma (et al.), ‘Een replica van Heymans’ onderzoek betreffende telepathie’, Heymans Bulletins 79 (1979). 

Ook Douwe Draaisma, ‘Een witte raaf’ en ook ‘De parapsychologie’ in Douwe Draaisma (et al.), Gerard Heymans: objectiviteit in filosofie 
en psychologie (Weesp 1983) 145-153. 
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De oprichting van zowel de VPO als de SPR kan worden begrepen in de context van 

de – nasleep van – de Eerste Wereldoorlog. Over de invloed van de Eerste Wereldoorlog op 

het neutrale Nederland verschillen historici van mening. Volgens Jan Romein werd tussen 

1914 en 1918 in heel Europa korte metten gemaakt met de idealistische bewegingen van het 

fin de siècle. Het ‘verheven streven’ was ‘gebroken op het menselijk tekort’ en ‘(…) de 

meesten dezer profeten wierpen, zoal niet zichzelf, dan toch hun idealen onder de 

Jaggernautwagen van de Eerste Wereldoorlog te pletter’.
339

 Daarmee leek dus volgens 

Romein een compleet einde te zijn gekomen aan het idealistische streven zoals weerspiegeld 

in de ‘kleine geloven’. Maar deze opvatting is ter discussie komen te staan.  

David Baneke zag de Eerste Wereldoorlog in zijn studie over de maatschappelijke rol 

van Nederlandse (natuur)wetenschappers bijvoorbeeld juist als katalysator: intellectuelen 

probeerden dezelfde problemen als voorheen aan te pakken, maar nu kregen ze een 

maatschappelijke en politieke lading in plaats van een filosofisch en cultureel cachet.
340

 De 

invloed van de Eerste Wereldoorlog op de Nederlandse wetenschap heeft recentelijk meer 

aandacht gekregen, waaruit duidelijk werd dat ook in een neutraal land de oorlog de cultuur 

en het denken heeft beïnvloed.
341

  

Het negentiende-eeuwse idealisme in de vorm van het spiritisme eindigde niet met het 

uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Integendeel: tijdens en vlak na de Eerste 

Wereldoorlog groeide het aantal spiritisten wereldwijd.
342

 Dit gold niet alleen voor die landen 

waarin de dood van veel jonge mannen was te betreuren en een seance wellicht troost kon 

bieden; ook in het neutrale Nederland nam het aantal leden van Harmonia tussen 1915 en 

1919 sterk toe.
343

 Eenzelfde ontwikkeling was te zien op het gebied van het dierlijk 

magnetisme. Tot 1925 waren magnetiseurs en andere ‘alternatieve’ genezers zeer populair, 

wat de nodige discussies opleverde met verschillende medici. De Eerste Wereldoorlog kon 

inderdaad, zoals Romein beweerde, worden opgevat als een harde confrontatie met de 

menselijke tekortkomingen, maar werd tegelijkertijd gezien als een sterke demonstratie van 

de noodzaak voor een meer idealistisch wereld- en mensbeeld. De beide verenigingen voor 

psychisch onderzoek zetten zich hiervoor in. In beide verenigingen stond de vraag centraal op 

welke manier het onderzoek van de bovennatuur zou kunnen bijdragen aan het verbeteren 
                                           
339 Romein, Breukvlak, 651. (DBNL.) 
340 David Baneke, Synthetisch denken, 44. 
341 Een deel van dit hoofdstuk is eerder gepubliceerd als: Ingrid Kloosterman, ‘“Spiritalismus Vincit Mundum”: Dutch Spiritualism and the 
Beginning of Psychical Research’, Studium 7 3 (2014) 157-172. Zie ook: Friso Hoeneveld, Ingrid Kloosterman en Ruud Abma, ‘The First 

World War and Dutch Scientific Culture’, Studium 7 3 (2014) 117-123.  
342 Jay Winter, Sites of memory, sites of mourning: the Great War in European cultural history (Cambridge 1995) 53; Geoffrey Nelson, 
Spiritualism and society (Londen 1969) 127, 153-157; Alex Owen, The place of enchantment, 23-25; en Jenny Hazelgrove, ‘Spiritualism 

after the Great War’, Twentieth Century British History 10 (1999) 404-430, 406. 
343 Van 630 leden in 1915 naar 1160 leden in 1919. ‘Bericht aangaande den toestand der Afdeelingen op 15 januari 1919’, Ons orgaan 2 
(1919), #. 
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van de wereld – een oude traditie. Daarmee vond de utopische zielkunde van het einde van de 

negentiende eeuw ook in het interbellum doorgang.  

Heymans wordt gezien als de grondlegger van de Nederlandse psychologie. Hij was 

hoogleraar in Groningen. Buiten de Nederlandse universiteiten speelde de empirische 

psychologie een beperkte rol van betekenis aan het eind van de negentiende en het begin van 

de twintigste eeuw. Enkel op de kweekschool kwam men in aanraking met de empirische 

psychologie. Heymans was er voornamelijk op gericht om met zijn psychologisch onderzoek 

een solide basis voor kennis aan te dragen. De praktische toepassing zou in de toekomst 

volgen. Volgens de psycholoog en historicus Pieter van Strien maakte dit dat juist buiten de 

universiteit werd gezocht naar de toepassing van psychologische kennis: ‘In deze situatie 

wekt het geen verwondering dat anderen (…) hun oog richtten op de nieuwe wetenschap, in 

de hoop daar iets te vinden dat hen kon helpen bij het vinden van een antwoord op de 

problemen van de veranderende samenleving waarbinnen zij verantwoordelijke functies 

bekleedden.’
344

  

Daarmee werden psychiaters, theologen, pedagogen, criminologen én onderwijzers de 

eersten die zich bezighielden met empirische psychologie in de praktijk.
345

 Het is hier dat 

Van Strien spreekt van een ‘pre-disciplinaire psychologie-beoefening’. Hierbij was sprake 

van een ‘probleemtransformatie’: ‘Waar vragen van geloof en ongeloof, zonde en schuld, 

opvoeding, huwelijk en sexualiteit, de keuze van school en beroep enzovoorts voorheen 

werden gezien als normatieve problemen, waarop men in termen van de goddelijke wil en 

zedelijke regels een antwoord zocht, werden dit nu psychologische vragen, die langs 

empirische weg konden worden beantwoord.’
346

 De eerste verenigingen voor psychisch 

onderzoek, die ten tijde van of vlak na de Eerste Wereldoorlog werden opgericht, kunnen 

worden gezien als voorbeelden van deze predisciplinaire psychologiebeoefening. 

 

 

EEN VERENIGING VOOR TOEGEPAST MAGNETISME 

De Amsterdamse onderwijzer en magnetiseur Leendert Groeneweg  richtte op 20 juni 1915 

de Vereniging voor Psychisch Onderzoek en Toegepast Magnetisme (VPO) op.
347

 Al in 1910 

had Groeneweg door een visioen het plan opgevat de VPO op te richten, maar het zou tot 

1915 duren voordat hij de juiste personen om zich heen had weten te verzamelen om de 
                                           
344 Pieter van Strien, Nederlandse psychologen en hun publiek: een contextuele geschiedenis (Assen 1993) 49. 
345 Ibidem. Zie ook: Maarten Derksen, Wij psychologen, 35. 
346 Ibidem, 63. 
347 Wilhelm Tenhaeff, ‘Vijftig jaar parapsychologisch onderzoek in Nederland’, Tijdschrift voor Parapsychologie 30 (1962) 114-140, 114-
115. Tenhaeff trekt hier een vergelijking tussen het werk van Groeneweg en Baker Eddy.  
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vereniging ook daadwerkelijk van de grond te krijgen. Göbel en De Fremery zagen veel 

goeds in het werkplan, waarin werd gemeend dat ‘in den chaos van de magnetischen 

behandeling in ons land orde en leiding was te brengen’.
348

  

 Een idealistisch thema speelde bij de oprichting van de vereniging een duidelijke rol. 

Zo wilde Groeneweg ‘Bestrijding van het Materialisme, door bewijzen te leveren van het 

voortbestaan nà den dood’, om daaruit ‘af te leiden een ethiek en een grondslag voor religieus 

besef’.
349

 Het doel van de vereniging was tweeledig: ‘Wetenschappelijk onderzoek der 

psychische verschijnselen’ aan de ene kant en ‘Practische toepassing van het Magnetisme 

door wetenschappelijk onderlegde Magnetiseurs’ aan de andere kant.
350

 Met ‘psychische 

verschijnselen’ doelde Groeneweg op de spiritistische of magnetische fenomenen die leken te 

wijzen op het voortbestaan van de ziel.  

 Er werd een bureau opgericht voor wetenschappelijk onderzoek, Groeneweg richtte 

meerdere plekken in voor de magnetische behandeling van zieken, en hij gaf een maandblad 

uit waarin verslagen van lezingen, experimenten en demonstraties waren opgenomen en 

onderwerpen werden behandeld over psychische verschijnselen in het algemeen en over 

magnetisme in het bijzonder.
351

  

 Al snel na de oprichting sloten 25 magnetiseurs zich aan bij de VPO, naar wie werd 

verwezen als patiënten op zoek waren naar een magnetiseur. Op vrijwillige basis konden de 

patiënten een bijdrage geven voor hun behandeling en weldra trokken de activiteiten van de 

VPO de aandacht, bijvoorbeeld van dr. Paul Dietz, de latere privaatdocent in de 

parapsychologie, die lezingen gaf over occulte onderwerpen.
352

 

 Groeneweg was zelf magnetiseur en hield zich tegelijkertijd als Amsterdamse 

onderwijzer bezig met onderwijsvernieuwingen. Zijn denkbeelden kunnen gezien worden in 

soortgelijke ontwikkelingen als het dalton- en het montessorionderwijs, die in dezelfde 

periode opkwamen. In het door hem ontwikkelde ‘persoonlijkheidsonderwijs’ ging 

Groeneweg uit van een voorbestemde plaats van de mens in de maatschappij en wilde hij 

kinderen zo vroeg mogelijk op de hun voorbestemde taak voorbereiden. In individuele lessen 

en in een natuurlijke vrijheid zonder lesrooster of leerplan, kon de ‘aktief-gevende’ leraar de 

‘passief-ontvangende’ leerling zo veel mogelijk hiertoe ontwikkelen.
353

 Hiermee was 

                                           
348 Leendert Groeneweg, ‘Wat is de “vereeniging voor psychisch onderzoek en toegepast magnetisme” en wie is toch haar voorzitter?’, Het 

Toekomstig Leven (1917) 91-92, 91. 
349 Leendert Groeneweg, ‘Vereeniging voor psychisch onderzoek’, Het Toekomstig Leven (1915) 224. In 1905 probeerde hij een dergelijke 

vereniging al van de grond te krijgen, maar staakte al snel zijn plannen. 
350 Leendert Groeneweg, ‘Wat wij willen’, Maandblad van de Vereeniging voor Psychisch Onderzoek en Toegepast Magnetisme 4 1 (1919) 
1.  
351 Groeneweg, ‘Vereeniging voor psychisch onderzoek’, 224. 
352 Leendert Groeneweg, ‘Wat is de “vereeniging”?’, 92. 
353 Leendert Groeneweg, Glimpen van de nieuwe school: persoonlijkheidsonderwijs een practische proeve (Groningen 1925) 18. 
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duidelijk dat Groeneweg de pedagogiek en het magnetisme op één lijn plaatste. Hij zag het 

magnetisme als ‘opvoedkunst’, waarbij het doel was de patiënt ‘op te voeden tot gezondheid’ 

en niet zozeer om ziekten te bestrijden of zieke lichaamsdelen te genezen.
354

 Groeneweg kan 

worden gezien als een beoefenaar van wat Pieter van Strien ‘pre-disciplinaire psychologie-

beoefening’ noemde. Volgens de VPO was in de praktijk van het magnetisme empirische 

bestudering van de (omstreden) verschijnselen van belang; niet alleen om de buitenwacht te 

overtuigen van de realiteit van de alternatieve genezingspraktijk, maar ook om met behulp 

van empirisch onderzoek de kwaliteit van de behandelingen te vergroten.  

 Over de medebestuursleden van Groeneweg is weinig bekend tot aan 1920. Op 12 

september van dat jaar organiseerde de VPO – mede naar aanleiding van de oprichting van de 

Nederlandse SPR – een congres over occultisme om zo meer ruchtbaarheid te geven aan het 

werk van de vereniging.
355

 Deze opzet slaagde: niet alleen kwamen er 250 personen op het 

congres af, ook kreeg het congres aandacht in de pers.
356

 Uit de persberichten valt af te leiden 

dat het bestuur, waarvan Groeneweg de voorzitter was, verder werd gevormd door de 

Katwijkse kunstschilder Carl Eugene als vicevoorzitter, mevrouw Bouman-Rutel (die ook in 

het bestuur van de SPR zat) als eerste secretaris, en mejuffrouw A. Roodhuijzen (de vrouw 

van Tweede Kamerlid A. Roodhuijzen) als tweede secretaris. Het bestuur bestond daarmee 

vooral uit vertegenwoordigers – en dames – van de gegoede burgerij.  

 Tegelijkertijd had Groeneweg een raad van advies ingesteld. De leden hiervan hielden 

allemaal een rede tijdens het congres in september 1920, waarmee het intellectuele kaliber 

van de VPO moest worden benadrukt.
357

 In de raad van advies bevonden zich de bioloog en 

theosoof Albertus Johan Resink, de onbekende zenuwarts B. v.d. Meer, de latere 

privaatdocent parapsychologie en filosoof Karel Hendrik Eduard de Jong, de onbekende arts 

C.H. Bertrand en tot slot de filosoof en theosoof Mathieu Schoenmaekers.
358

 Naar aanleiding 

van het congres werd er een ‘afdeeling voor wetenschappelijken arbeid’ opgericht, waarin 

naast Groeneweg zelf ook Resink, Bertrand en de jonge Wilhelm Tenhaeff zitting hadden.
359

  

 In de volgende hoofdstukken komt Tenhaeff nog uitgebreid aan de orde; hij wordt 

hierna slechts besproken wat betreft zijn betrokkenheid bij de VPO. Tijdens zijn mobilisatie 

in Den Haag was Tenhaeff betrokken geraakt bij enkele spiritistische kringen en was hij in 

                                           
354 Leendert Groeneweg, Het wezen en de practijk van het z.g. magnetiseren: onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst? (Amsterdam 1935) 

2. Hier ging het ook om een verdediging ten aanzien van de aanklachten tegen het magnetiseren.  
355 Leendert Groeneweg, ‘Congres over occultisme’, Maandblad van de Vereeniging voor Psychisch Onderzoek en Toegepast Magnetisme 8 

1 (1920) 1. 
356 ‘Congres over Occultisme’, De Telegraaf (09-09-1920) avondeditie, tweede blad.  
357 Een aantal jaar later, in 1926, was ook Felix Ortt nauw betrokken bij de VPO. 
358 ‘Wetenschappelijk onderzoek: psychisch onderzoek’, Het Vaderland (27-09-1920) avondblad, B. 
359 ‘Mededeelingen: afdeeling voor wetenschappelijken arbeid’, Maandblad van de Vereeniging voor Psychisch Onderzoek en Toegepast 
Magnetisme 5 1 (1920) 6. 
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1918 Groeneweg tegengekomen, waarna hij lid werd van de VPO.
360

 Tenhaeff probeerde in 

1919 wel nog zelf een vereniging voor psychisch onderzoek op te richten, en hij wilde graag 

dat Van Eeden daarvan voorzitter werd. Hij stuurde hiertoe een brief aan Van Eeden, die net 

als in 1904 bedankte voor de eer: ‘Het spijt mij u te moeten melden (…) dat het mij niet 

mogelijk is aan uw wensch te voldoen. Mijn tijd is te zeer in beslag genomen. Intussen volg 

ik uw streven met sympathie (…).’
361

 Met zijn betrokkenheid bij de wetenschappelijke 

afdeling van de VPO werd Tenhaeffs wens tot het doen van psychisch onderzoek toch 

vervuld. Zo zette hij een enquête uit en schreef hij artikelen over uiteenlopende onderwerpen. 

Hij schreef onder andere over rekenwonders, deed een onderzoek met een ouijabord, 

publiceerde over bloedtransfusie en het ‘rapport’ dat daarmee zou kunnen optreden met de 

ontvanger, over het supernormale waarnemingsvermogen van dieren, over de waarde van 

anekdotisch materiaal, over vivisectie, over de geschiedenis van het dierlijk magnetisme, over 

het ‘kristalwezen’, over de brahmaanse inbedding van het magnetisme, en ook schreef 

Tenhaeff een inleiding in de psychologie. In het volgende hoofdstuk zullen we zien dat het tot 

1929 duurde voordat Tenhaeff ook lid werd van de SPR.  

 

MAGNETISEURS EN DE ARTSENSTAND 

In de geschiedschrijving heeft de VPO vooral aandacht gekregen van Willem de Blécourt als 

eerste beroepsvereniging voor magnetiseurs.
362

 Magnetiseurs maakten deel uit van het door 

De Blécourt genoemde leger van ‘irreguliere’ genezers – vaak vrouwen – aan het einde van 

de negentiende en het begin van de twintigste eeuw.
363

 In dit leger bevonden zich naast 

magnetiseurs en somnambules ook psychometristen, papvrouwen, vroedvrouwen en 

waarzegsters.
364

 De populariteit van alternatieve geneesmethoden bleef aan het begin van de 

twintigste eeuw onverminderd groot, wat zorgde voor een voortdurende strijd met de 

gevestigde medische orde.
365

 Het aantal daadwerkelijke aanklachten en vervolgingen was 

klein en in 1913 werd een eerste voorstel ingediend om het artsenmonopolie – ingesteld vanaf 

1865 – te doorbreken en de alternatieve genezers een legale status te geven.
366

  

                                           
360 Gerding en Van Dongen, PSI, 47. 
361 Brief van Tenhaeff aan Van Eeden 17-01-1919 signatuur XXIV C 79. Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA), collectie van het 

Frederik van Eeden-Genootschap (UBA60). 
362 Willem de Blécourt, ‘De macht van de vrouwelijke hand: de feminisering van het magnetisme rond 1900’, De Negentiende Eeuw 25 3 

(2001) 147-160, 156. 
363 Willem de Blécourt, Het amazonenleger: irreguliere genezeressen in Nederland 1850-1930 (Amsterdam 1999). 
364 Ibidem, 93.  
365 Zoals ook blijkt uit de oprichting van de Vereniging tegen Kwakzalverij. Zie: Gerrit van Vegchel, Medici contra kwakzalvers: de strijd 

tegen niet-orthodoxe geneeswijzen in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw (Amsterdam 1991). Tegelijkertijd was er wel degelijk 
interesse vanuit de medici voor de parapsychologie. Zie met name de arts Gérard van Rijnberk, die in zijn Metapsychologie een ‘objectieve’ 

bespreking van de verschijnselen presenteerde (Gerard van Rijnberk, Metapsychologie: een poging tot objectieve bespreking van 

‘bovennatuurlijke’ verschijnselen (Amsterdam 1948)). 
366 Van Vegchel, Medici contra kwakzalvers, 25. 
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De VPO was nauw betrokken bij deze strijd met de artsenstand, waarbij empirisch 

onderzoek een belangrijke rol speelde. De verschillende activiteiten van de VPO waren er 

hoofdzakelijk op gericht om magnetiseurs meer zeggenschap en autoriteit te geven. Zo 

ontwikkelde Groeneweg een leergang voor magnetiseurs, organiseerde hij een 

genezingswedstrijd en richtte hij een magnetisch ziekenhuis op. De VPO was ook nauw 

betrokken bij het onderzoek naar de effectiviteit van onbevoegd genezers, uitgevoerd naar 

aanleiding van het verzoekschrift tot afschaffing van het behandelmonopolie voor artsen. Bij 

al deze activiteiten van de VPO was psychisch onderzoek een cruciaal element. Daarmee was 

de VPO niet alleen een beroepsvereniging, maar eveneens gericht op onderzoek.  

In 1913 dienden oud-minister van Binnenlandse Zaken Samuel van Houten, de 

hoogleraar strafrecht Joost van Hamel en de spiritist Rudolf Otto van Holthe tot Echten – ‘de 

drie H’s’ – een verzoekschrift in bij de Tweede Kamer waarin werd gevraagd om de 

afschaffing van het behandelmonopolie voor artsen.
367

 Vanuit een liberaal grondbeginsel 

meenden zij dat het aan eenieder zelf was om te bepalen bij wie medisch advies werd 

ingewonnen. Vervolgens werden op advies van de Gezondheidsraad in 1917 twee 

staatscommissies ingesteld die de medische en juridische aspecten zouden onderzoeken van 

een uitbreiding van de bevoegdheid tot medische handelingen. De medische commissie deed 

onderzoek naar de doeltreffendheid van de ‘niet wettelijk toegelaten beoefenaren van de 

geneeskunst’. Van de 96 patiënten werden er minstens 40 behandeld door magnetiseurs, en 

daarnaast trachtten ook kruidkundigen, homeopaten en natuurgeneeskundigen patiënten te 

genezen die aan uiteenlopende aandoeningen als tuberculose en verscheidene ontstekingen 

leden.
368

  

De betrokkenheid van de VPO bij het onderzoek van de staatscommissie was groot. 

Zo publiceerde de commissie de oproep voor aanmeldingen in het Maandblad van de 

vereniging en werd mede op instigatie van de vereniging van Groeneweg de eis losgelaten dat 

de volledige behandeling van de patiënten onder het toeziend oog van een van de leden van 

de staatscommissie zou plaatsvinden.
369

 Ook waren het vooral de magnetiseurs die de 

commissieleden informatie verschaften over de theoretische beschouwingen achter hun 

                                           
367 Frank Huisman, ‘Wie geneest? De strijd om culturele autoriteit in de Nederlandse gezondheidszorg’ in Frans van Lunteren, Bert 

Theunissen en Rienk Vermij (red.), De opmars van deskundigen: souffleurs van de samenleving (Amsterdam 2002) 99-118. 
368 Het betreft hier de patiënten bij wie magnetische behandeling expliciet wordt genoemd. Verder werden patiënten onder andere behandeld 
met diëten, kruiden, zalven en homeopathie. Zie: W. Storm van Leeuwen, Rapport van de staatscommissie, benoemd bij K.B. 31 Juli 1917, 

aan welke is opgedragen een onderzoek in te stellen naar de doeltreffendheid van de door niet wettelijk toegelaten beoefenaren van de 

geneeskunst toegepaste geneeswijzen en naar de door dezen verkregen resultaten (Den Haag 1918) 12-29.  
369 Storm van Leeuwen, Rapport, 3-4. 
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praktijken: ‘Bepaaldelijk waren het magnetiseurs, die de commissie met hun opvattingen in 

kennis stelden.’
370

  

In de bijlagen van het onderzoeksrapport was er eveneens veel aandacht voor het 

magnetisme. Zo stuurde een aantal magnetiseurs een brief naar de commissie waarin ze 

uiteenzetten hoe ze zelf dachten over de werkzaamheid van hun genezingspraktijk en was er 

een verslag te vinden van een experimenteel onderzoek naar de magnetische kracht van een 

magnetiseur. Hierbij werd gebruikgemaakt van een radiometer – een uitvinding van Crookes 

– waarvan werd aangenomen dat die de uitstraling van de levenskracht kon meten.
371

 De 

uitkomsten van het onderzoek waren niet erg veelbelovend, maar het onderzoek werd 

uiteindelijk wel voortgezet binnen de VPO, zoals we verderop zullen zien. Dit onderzoek 

stond voortdurend in dienst van het bewijzen van de toegevoegde waarde van de magnetische 

behandeling om daarmee een bres te slaan in het monopolie van de artsenstand op 

geneeskundige behandelingen. 

De inmenging van de VPO met de staatscommissie bracht weinig succes. Onder 

voorzitterschap van de professor geneeskunde Cornelis Pekelharing kwam de commissie tot 

de conclusie dat er bij de 96 patiënten geen objectieve verbetering was opgetreden die was 

toe te schrijven aan de behandeling. Als er al iets verbeterde in de toestand van de patiënt was 

dat slechts toe te schrijven aan suggestie.
372

 De medische commissie zag dan ook geen 

noodzaak de wet op de uitvoering van de geneeskunst aan te passen: ‘De uitkomsten waartoe 

de commissie bij haar onderzoek is gekomen, kunnen dus geenszins steun geven aan hen, die 

meenen, dat uitoefening der geneeskunst zonder wetenschappelijke voorbereiding in het 

belang der menschheid mag worden aangeraden.’
373

 De Centrale Gezondheidsraad had 

gedacht dat het misschien mogelijk zou zijn om een onderscheid te maken tussen 

‘onbetrouwbare kwakzalvers’ en ‘personen, die, hoewel wettelijk onbevoegd, tot op zekere 

hoogte tot de uitoefening der geneeskunst zouden zijn toe te laten’. Volgens de 

onderzoekscommissie bleek het onmogelijk een dergelijk onderscheid te maken; de grens 

tussen kwakzalvers en betrouwbare wettelijk onbevoegden was niet eenduidig te trekken.
374

  

Het rapport van de onderzoekscommissie verscheen in 1918, juist op het moment dat 

de liberalen politiek terrein begonnen te verliezen en Pieter Cort van der Linden uiteindelijk 

zijn premierschap zou neerleggen. Cort van der Linden was vanaf 1890 terug te vinden in de 

                                           
370 Storm van Leeuwen, Rapport, 10. 
371 Ibidem, 47-49. De radiometer van Crookes was een glazen stolp waarin een molentje was geplaatst. De luchtdruk in de stolp was heel 

laag en wanneer de stolp werd belicht of men de handen tegen de stolp plaatste, begonnen de wieken van het molentje te draaien. De 
aanname was dat de magnetische levenskracht gemeten kon worden door de handen dicht bij (maar niet tegen) de stolp te plaatsen.  
372 Ibidem, 30. 
373 Ibidem, 33. 
374 Ibidem, 36. 
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ledenlijsten van de Britse SPR en was hiermee vier jaar eerder lid dan Van Eeden en Van 

Renterghem. Deze eerste liberale premier (van 1913-1918) was evenals Van Eeden 

voorstander van een niet-dogmatische wetenschap en zou ten tijde van zijn premierschap lid 

blijven.
375

 Door zijn lidmaatschap van de Britse SPR gaf hij blijk van een zekere openheid 

ten aanzien van een antimaterialistische benadering van de wetenschap. Frank Huisman 

suggereerde in zijn uiteenzetting over het verloop van het verzoekschrift van ‘de drie H’s’ 

dan ook dat als het rapport iets eerder was verschenen, er uiteindelijk wellicht meer ruimte 

was gekomen voor de uitoefening van geneeskunde door niet-artsen.
376

 In het begin van de 

twintigste eeuw zou het niet tot een verandering in het artsenmonopolie komen.
377

  

 

EEN ZIEKENHUIS EN EEN LEERGANG VOOR MAGNETISEURS 

De VPO bleef zich ook na het onderzoek van de staatscommissie inzetten voor een beter 

ingebedde positie voor magnetiseurs. In 1920 kocht de VPO voor twintigduizend gulden een 

herenhuis aan de Nieuwe Gracht 69 in Utrecht. Het werd opgevat als een dapper strijdplan: 

‘[M]idden in het centrum der officieele geneeskunde, wagen de energieke voorstanders van 

de zoo miskende en nog vervolgde magnetische geneesmethode het een eigen centrum te 

stichten (…).’
378

 Het ging hier om een plek die net zo zou functioneren als een gangbaar 

ziekenhuis, ‘waarin patienten, die langs dezen weg genezing zoeken voor hun ziekten, 

tijdelijk zouden kunnen worden opgenomen om een stelselmatige kuur door te maken, zooals 

in andere ziekeninrichtingen het geval is’.
379

 Ook werd er in Putten een buitenverblijf voor 

behoeftigen opgericht. Als directrice van het internaat werd mevrouw Bouman-Rutel 

aangesteld, maar op het moment dat zij in het huwelijk trad met de omstreden magnetiseur 

Arie Alblas distantieerde de VPO zich van het instituut en werd de Nieuwe Gracht een 

particulier instituut van het echtpaar.
380

  

De VPO spande zich vervolgens in voor een nieuw, eigen gezondheidsoord. Begin 

1925 werd daartoe het Gezondheidsoord Huize de Ramstede geopend in Velp, een ‘internaat 

en bureau voor magnetische behandeling, in den ruimsten zin’.
381

 Voor behandeling konden 

                                           
375 Cort van der Linden komt in elk geval tot 1918 op de ledenlijst van de Britse SPR voor. In zijn biografie wordt aandacht besteed aan zijn 
religieuze en spirituele belangstelling: Johan den Hertog, Cort van der Linden (1846-1935): minister-president in oorlogstijd: een politieke 

biografie (Amsterdam 2007) 14, 718, 719. 
376 Huisman, ‘Wie geneest?’. 
377  Deze strijd werd wel voortdurend voortgezet, wat in de jaren negentig leidde tot de wet op de beroepen in de individuele 

gezondheidszorg (BIG) die de wet op de uitoefening der geneeskunst verving en waarin alternatief genezers ook een zekere status kregen 

toebedeeld.  
378 ‘Een prachtig werk’, Maandblad van de Vereeniging voor Psychisch Onderzoek en Toegepast Magnetisme 11 (1920) 1. 
379 ‘Een grootsch werk’, Maandblad van de Vereeniging voor Psychisch Onderzoek en Toegepast Magnetisme 9 (1920) 1. 
380 ‘Kennisgeving’, Maandblad van de Vereeniging voor Psychisch Onderzoek en Toegepast Magnetisme 8 (1921) 1. Voortgezet als 
particulier instituut, blijkend uit: ‘Mededeeling’, Maandblad van de Vereeniging voor Psychisch Onderzoek en Toegepast Magnetisme 3 

(1922) 1. 
381 ‘Advertentie’, Maandblad van de Vereeniging voor Psychisch Onderzoek en Toegepast Magnetisme 10 (1925) voorpagina. Herdenking 
van tienjarig bestaan VPO aldaar; op de foto erbij staat een jonge Tenhaeff.  

95



 

 

velen terecht. In de advertentie was te lezen: ‘Dit “Gezondheidsoord” is bestemd voor: lijders 

aan organische ziekten, zenuw- en zielszieken, geestelijk-onevenwichtigen, 

hulpbehoevenden, herstellenden, rustverlangenden, retraite.’
382

 De directie van het 

gezondheidsoord werd gevoerd door Groeneweg zelf, die zich in de advertentie neerzette als 

‘gediplomeerd genezer’. De staatscommissie was in 1917 tot de conclusie gekomen dat het 

uitoefenen van genezingen moest worden overgelaten aan degenen met een 

‘wetenschappelijke voorbereiding’. Groeneweg besloot daarom vanaf 1921 een dergelijke 

wetenschappelijke en praktische leerweg zelf vorm te geven voor magnetiseurs.  

De VPO trachtte door het instellen van een leergang voor magnetiseurs een gedegen 

opleiding voor onbevoegd genezers te verzorgen om daarmee (de kwaliteit van) de genezing 

te waarborgen en de buitenwacht te overtuigen van de deugdelijkheid van de gebruikte 

geneesmethoden. Het doel van de cursus formuleerde Groeneweg als volgt: ‘Hierdoor zal 

langzamerhand in ons land gevormd worden een categorie van genezers tot wie de zieken 

zich met vertrouwen kunnen wenden op grond van hun theoretische- en practische opleiding 

en ontwikkeling en waardoor tevens zal worden bevorderd het streven tot meerdere vrijheid 

tot uitoefening der geneeskunst.’
383

  

In 1921 ging de eerste ‘leergang tot opleiding en ontwikkeling van gediplomeerde 

genezers’ van start met maar liefst 120 deelnemers. De leergang bestond uit een theoretisch 

en een praktisch gedeelte. In het theoretische gedeelte werd de magnetiseur onder andere 

kennis bijgebracht over de geschiedenis van het dierlijk magnetisme. Ook werd er aandacht 

besteed aan de zogenoemde ‘psycho-synthese’, een integrale ‘proto-transpersoonlijke’ 

benadering van de menselijke geest waarin de wil centraal stond, ontwikkeld door de Italiaan 

Roberto Assagioli in de eerste decennia van de twintigste eeuw. Tot slot werden de anatomie, 

de fysiologie en de ziekteleer behandeld. Dit deel van de cursus werd ‘bij voorkeur door een 

medicus’ gegeven. Het theoretische gedeelte werd grotendeels gegeven door diegenen die 

ook in de raad van advies van de VPO zitting hadden. In het praktische gedeelte behandelden 

de cursisten met behulp van ervaren genezers patiënten. Wanneer er na twee jaar voldoende 

getuigenissen waren verkregen van genezen patiënten en een ervaren magnetiseur zijn of haar 

oordeel had gegeven, was de genezer volleerd en kreeg hij een diploma.
384

  

De leergang was onder artsen omstreden. De bekende arts Hermanus Pinkhof schreef 

bijvoorbeeld in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde over ‘gedresseerde 

                                           
382 ‘Advertentie’, Maandblad van de Vereeniging voor Psychisch Onderzoek en Toegepast Magnetisme 8 (1926) voorpagina. 
383  Leendert Groeneweg, ‘Leergang tot opleiding en ontwikkeling van gediplomeerde genezers (magnetiseurs)’, Maandblad van de 

Vereeniging voor Psychisch Onderzoek en Toegepast Magnetisme 2 (1921) 1-2. 
384 Overigens volgden met name mannen deze leergang. De Blécourt ziet de Vereeniging dan ook als een masculinisering van het van 
oorsprong vaak vrouwelijke magnetiseursschap. (Zie: De Blécourt, ‘Macht van de vrouwelijke hand’).  
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kwakzalvers’.
385

 Ook een uitgesproken interesse in het occulte garandeerde geen steun voor 

de leergang. Lize Deutmann – een van de eerste vrouwelijke artsen – werd vanwege haar 

interesse in spiritisme en gebruik van somnambules in haar behandelingen door Groeneweg 

gevraagd het geneeskundige gedeelte van de leergang voor magnetiseurs op zich te nemen.
386

 

Maar Deutmann weigerde ; ze zag geen heil in het zelfstandig opereren van magnetiseurs en 

wilde hen juist onder toezicht stellen van artsen.
387

  

 

TOEGEPAST PSYCHISCH ONDERZOEK 

Behalve met het inrichten van een ziekenhuis en een leergang voor magnetiseurs trachtte de 

VPO ook met gericht experimenteel onderzoek de openheid van de artsen voor het 

magnetisme te vergroten. De medewerking van de VPO aan het onderzoek van de 

staatscommissie was hier al een voorbeeld van. In 1923 was Groeneweg bovendien bereid om 

de uitdaging aan te gaan van de huisarts en latere pionier van de Nederlandse seksuologie 

Bernard Premsela, die had geschreven: ‘Maar ik tart (…) wie dan ook, mij een magnetiseur 

aan te wijzen, die genezen zal zieken, welke ik ken en behandel als ongeneeslijk.’
388

 In 

gesprek met Groeneweg had deze arts gezegd: ‘Wanneer de magnetiseurs werkelijk over de 

beweerde krachten beschikken (…) dan zou ik het jammer vinden, dat deze krachten niet 

werden benut.’
389

 Er werd overeengekomen dat de magnetiseurs van de VPO zich niet 

zouden buigen over zenuwzieken, maar zich zouden richten op ‘meer anatomisch aanwijsbare 

gevallen’, omdat een daadwerkelijke genezing van deze patiënten sterk overtuigend zou 

zijn.
390

 Groeneweg had een wat hard hoofd in de genezingskans van deze gevallen, ‘maar 

toch…, om het belang der patienten en de door ons voorgestane beweging, zullen alle 

krachten worden aangewend om zelfs hier een gunstig resultaat te verkrijgen’.
391

  

Premsela stelde zes patiënten ter beschikking aan de magnetiseurs van de VPO, die 

leden aan verlamming, bronchitis, een zenuwontsteking, ischias, met voetproblemen kampten 

en suikerziekte of verlammingsverschijnselen hadden. Volgens Premsela lukte het de 

magnetiseurs enkel bij de patiënt met bronchitis voor een lichte verbetering te zorgen. De arts 

bleef ervan overtuigd dat het hier enkel en alleen ging om suggestie: ‘Magnetiseurs kunnen 

geen organische afwijkingen genezen, ze hoogstens tijdelijk verbeteren, maar daarvoor 

                                           
385  Geciteerd door Leendert Groeneweg, ‘Een eervolle vermelding!’, Maandblad van de Vereeniging voor Psychisch Onderzoek en 

Toegepast Magnetisme 4 (1922) 1. 
386 Lize Deutmann, ‘Arts en magnetiseur’, Het Toekomstig Leven (1922) 135-138, 137. 
387 Blécourt, Het amazonenleger, 20-23.  
388 Geciteerd door Leendert Groeneweg, ‘Genezingswedstrijd’, Maandblad van de Vereeniging voor Psychisch Onderzoek en Toegepast 
Magnetisme 8 (1923) 1-3, 2.  
389 Ibidem. 
390 Ibidem. 
391 Ibidem, 3. 
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hebben we hen niet noodig. Ze kunnen sommige niet-organische afwijkingen wél genezen, 

maar dat kunnen wij ook (…).’
392

 Kortom, magnetiseurs hadden volgens Premsela weinig toe 

te voegen aan het genezingsproces.  

Groeneweg bracht hier tegen in dat er niet genoeg tijd was geweest om de zes 

patiënten goed te behandelen, en bovendien rechtvaardigde volgens hem het uitblijven van 

genezing niet het diskwalificeren van het magnetisme als geheel. Het ging hier immers om 

zes patiënten ‘die voor hem [Premsela] ongeneeslijk zijn, waar zijn wetenschappelijk 

medisch kennen en kunnen ontoereikend is, maar hij denkt er niet aan zijn medische practijk 

daardoor tot nul en geener waarde te verklaren (…)’.
393

 Op dezelfde manier zou ook het 

magnetisme volgens Groeneweg nog van waarde zijn, zelfs al lukte het niet om ongeneeslijk 

zieke patiënten weer gezond te maken. Dit weerwoord werd niet opgenomen in het 

maandblad Ziekenzorg waarin het verslag van de genezingswedstrijd door Premsela werd 

afgedrukt. Groeneweg meende dat de redactie door het afwijzen van zijn verslag voor 

publicatie vooral de eer van Premsela wilde redden.
394

  

Uit deze genezingswedstrijd, maar ook uit het onderzoek van de staatscommissie, 

blijkt dat de magnetische geneeswijze werd onderzocht op naturalistische gronden. Pas als de 

magnetiseur erin slaagde om fysiologische veranderingen te bewerkstelligen, waren artsen 

bereid aan de geneesmethode waarde toe te dichten. Zolang dit niet het geval was, waren er 

geen goede gronden om de werkzaamheid van de magnetische geneeswijze aan te nemen. 

Ook het werk van de wetenschappelijke afdeling van de vereniging was erop gericht 

fysiologische bewijsstukken voor de realiteit van de magnetische geneeswijze te verzamelen. 

In februari 1921 werd een enquête onder magnetiseurs uitgezet. In de 22 vragen speelden de 

wetenschappelijke aspecten van de magnetiseurspraktijk een belangrijke rol. Zo werd 

gevraagd of de magnetiseur beschikte over ‘wetenschappelijk vaststelbare resultaten’; of de 

magnetiseur ‘tijdens of na het behandelen van uw patiënten fysiologische veranderingen’ bij 

zichzelf of bij de patiënt waarnam; of hij kennis over ‘grondbeginselen der anatomie, 

fysiologie, etc.’ bezat; hoe belangrijk kennis daarover was; en op welke wijze hij dacht dat 

een levenskracht of fluïdum ‘wetenschappelijk aantoonbaar’ zou zijn.
395

 Voor de 

wetenschappelijke afdeling van de VPO leek deze enquête erop te zijn gericht inspiratie op te 

                                           
392 ‘Genezingswedstrijd tusschen den arts B. Premsela en de Vereeniging voor Psychisch Onderzoek en Toegepast Magnetisme of op welke 
wijze men komt tot een “vernietigend” rapport: verslag’, Maandblad van de Vereeniging voor Psychisch Onderzoek en Toegepast 

Magnetisme 1 (1923) 2-7, 7. Het betreft hier een reactie op het stuk van Premsela in het maandblad Ziekenzorg, dat eerst geweigerd zou zijn 

door de redactie van dat tijdschrift. De uiteenzetting van Premsela is in het artikel van de VPO eveneens afgedrukt. 
393 Ibidem, 4. 
394 Leendert Groeneweg, ‘Toch geweigerd! Genezingswedstrijd’, Maandblad van de Vereeniging voor Psychisch Onderzoek en Toegepast 

Magnetisme 3 (1923) 6-7, 6. 
395 ‘Enquête magnetisme’, Maandblad van de Vereeniging voor Psychisch Onderzoek en Toegepast Magnetisme 5 (1921) 3. 
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doen voor verder onderzoek. De enquête leverde echter weinig reacties op. Veel magnetiseurs 

ervoeren de vragen namelijk als negatief en zelfs als schofferend. De vragenlijst werd meer 

gezien als een verhoor dan als een teken van oprechte belangstelling of als startpunt voor 

serieus onderzoek.
396

 Het was een eerste aanwijzing voor het problematische karakter van het 

onderzoek met begaafden waar vooral de SPR mee te stellen had, zoals we verderop zullen 

zien. 

Voor de wetenschappelijke afdeling van de VPO was de enquête qua belang en 

zeggingskracht ondergeschikt aan het experiment. Maar experimenten met de magnetische 

geneeswijze bleken problematisch. De gehele geneeswijze van een magnetiseur leende zich 

slecht voor onderzoek, zoals het onderzoek met de staatscommissie, de genezingswedstrijd en 

de enquête al hadden laten zien. Het was zaak om de juiste verschijnselen te vinden waarnaar 

fysiologisch onderzoek kon worden gedaan. In 1923 meende Tenhaeff ‘(…) dat door het 

experiment de kroon op deze onderzoekingen dient gezet te worden, althans bij die 

verschijnselen, welke zich leenen tot waarneming onder experimenteele omstandigheden 

(…)’. Alleen wanneer dit niet het geval was, kon ‘(…) een zorgvuldig geleide enquête de 

plaats van het experiment innemen’.
397

  

Het uitgebreidste experiment van de vereniging werd gedaan met een zogenoemde 

bio-magnetodyl-radiometer en bouwde voort op het onderzoek dat ook in het rapport van de 

staatscommissie stond vermeld. De bio-magnetodyl-radiometer was een bewerking van de 

radiometer van Crookes, ontwikkeld door de magnetiseur C.M. van den Dorpe.
398

 Gebaseerd 

op een reguliere conductor en condensator meende Van den Dorpe de ‘vitale levenskracht’ 

objectief te kunnen aantonen.  

De meter die Van den Dorpe na vijftien jaar bouwen had ontworpen bestond uit een 

glazen stolp met een ronde houten bodem, afgesloten van de buitenlucht met een laagje 

paraffine. De bodem was verdeeld in graden en in het midden was een koperen wijzer 

bevestigd. Aan de koperen wijzer zat een spiegeltje waardoor op een scherm de 

graadverdeling kon worden geprojecteerd en bewegingen van de wijzer minutieus konden 

worden gevolgd. Van den Dorpe mat de uitslag van ingestraalde voorwerpen door ze voor 

zijn meetinstrument te plaatsen. Van wetenschappelijke zijde werd aangevoerd dat de 

bewegingen van de wijzer door de veranderde luchtvochtigheid verklaard zouden kunnen 

                                           
396 ‘Vragenlijst vg PO en TM’, Het Toekomstig Leven (1921) 44. Ook: ‘Ingezonden: “Enquête magnetisme”’, Het Toekomstig Leven (1921) 
112 en ‘Enquête magnetisme II’, Het Toekomstig Leven (1921) 228.  
397 Wilhelm Tenhaeff, ‘Psychical research in de 18e eeuw’, Maandblad van de Vereeniging voor Psychisch Onderzoek en Toegepast 

Magnetisme 10 (1923) 4-7. 
398 Een soortgelijk experiment werd gedaan door de staatscommissie. 
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worden.
399

 Van den Dorpe ontkende dit, maar kwam wel tot de conclusie dat zijn bio-

magnetodyl-radiometer een accurate weersvoorspeller was.  

 Binnen de VPO werden de proeven met de bio-magnetodyl-radiometer als interessant 

beschouwd, maar er werd getwijfeld aan het wetenschappelijk gehalte van het onderzoek – 

Van den Dorpe was immers zelf geen wetenschapper. In 1925 vroeg Groeneweg aan het 

bestuur van de Nederlandse SPR of het de experimenten van Van den Dorpe aan een 

‘wetenschappelijk, critisch onderzoek’ zou willen onderwerpen.
400

 Vanaf de oprichting van 

de Nederlandse SPR meende Groeneweg dat er ruimte was voor zijn VPO naast deze 

vereniging, want: ‘Ook zij wenscht hetzelfde werk als de Psychical Research te verrichten 

(…) ook zij wil onderzoek en vaststelling van occulte feiten; wil daar ook uit afleiden de 

wetten, volgens welke deze verschijnselen optreden, maar daarnà komt eigenlijk haar groote 

werk (…).’ En daarin was de VPO anders dan de SPR: ‘[De VPO] wil door doelmatige, 

methodische training en scholing de occulte vermogens (…) naar de oppervlakte drijven en 

cultiveeren om ze daarna in gebruik te stellen voor de menschheid, ze aan te wenden tot ons 

eigen heil en tot zegen te doen strekken van onze medemensch, zoowel in lichamelijken- als 

geestelijken zin!’
401

  

Ondanks hun aspiraties erkenden de VPO-leden in de SPR hun wetenschappelijke 

meerdere. De experimenteel psycholoog Frans Roels zegde als bestuurslid van de SPR toe dat 

hij de uitkomsten van het onderzoek met de bio-magnetodyl-radiometer graag nader wilde 

bestuderen. Hij zei daarbij te kunnen rekenen op medewerking van de professor in de 

geneeskunde Hendrik Zwaardemaker en de natuurkundeprofessor Leonard Ornstein. Maar 

een maand later bleek dat Roels bij nadere bestudering van de onderzoekingen tot de 

conclusie was gekomen dat de experimenten met de bio-magnetodyl-radiometer meer iets 

waren voor een fysicus dan voor een psycholoog.
402

 Na de aanvankelijke interesse van 

Ornstein bleef vervolgonderzoek uiteindelijk toch uit.
403

  

Groeneweg en de zijnen zetten hun strijd tegen het artsenmonopolie tot begin jaren 

veertig voort. Waar de overheid vervolging van magnetiseurs lange tijd achterwege liet, werd 

in de jaren dertig een aantal magnetiseurs wel actief vervolgd.
404

 Van den Dorpe werd 

                                           
399 C.M. van den Dorpe, ‘Biomagnetodyl-radiometer: een toestel voor nog niet bekende stralingen’, Maandblad van de Vereeniging voor 
Psychisch Onderzoek en Toegepast Magnetisme 8 (1924) 2-4. 
400  ‘Wetenschappelijk onderzoek: bio-magnetodyl-radiometer van C.M. v.d. Dorpe’, Maandblad van de Vereeniging voor Psychisch 

Onderzoek en Toegepast Magnetisme 1 (1925) 10. 
401 ‘Congres over occultisme’, Maandblad van de Vereeniging voor Psychisch Onderzoek en Toegepast Magnetisme 1 (1920) 1-4, 2. 
402  Frans Roels, ‘Ingezonden brief: wetenschappeijk onderzoek bio-magnetodyl-radiometer van C.M. v.d. Dorpe’, Maandblad van de 

Vereeniging voor Psychisch Onderzoek en Toegepast Magnetisme 2 (1925) 8. 
403 Tenhaeff schreef aan de Engelse psychical researcher Harry Price ook over de bio-magnetodyl-radiometer. Van den Dorpe had zijn 

artikelen voor dat doel in het Engels vertaald. (Brief van Wilhelm Tenhaeff aan Harry Price 18-06-1926, signatuur HP D 48 5, Harry Price 

Archive, Senate House Library, Londen). 
404 Arrest Hooge Raad van 28 januari 1935. 
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veroordeeld, en ook kwam het in 1935 tot een vervolging van Groeneweg en vier van zijn 

medemagnetiseurs, wegens het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst.
405

 In zijn 

verdediging beriep Groeneweg zich op zijn achtergrond als onderwijzer door te stellen dat hij 

vooral hielp als pedagoog en ‘krachtens zijn persoonlijkheid (…) leiding geeft aan hun 

innerlijke processen’. Daarbij gebruikte hij handoplegging volgens hem niet als geneesmiddel 

maar als gidsend element: ‘Zooals een paedagoog op school krijt gebruikt, zoo gebruikt hij 

[de magnetiseur] zijn vingertoppen.’
406

 Deze argumentatie overtuigde de rechter niet. Omdat 

ze niet uit winstoogmerk hadden gehandeld werden Groeneweg en de zijnen slechts 

veroordeeld tot één gulden boete – in plaats van de geëiste honderd gulden – en één dag 

hechtenis.
407

 Maar in het voor de Tweede Wereldoorlog veranderende klimaat ten aanzien 

van het magnetisme ging de VPO uiteindelijk wel ten onder. De strijd van magnetiseurs en 

andere paranormaal genezers met de medische wetenschap zou nog de gehele twintigste eeuw 

blijven voortduren. 

Deze tamelijk uitgebreide behandeling van de bezigheden van de VPO laat zien 

hoezeer onderzoek naar de bovennatuur was verweven met praktische toepassing. Contact 

met de bovennatuur zou een helende werking kunnen hebben op zieken en daarmee raakte de 

paarpsychologie aan de geneeskunde. Medici hadden over het algemeen niet veel op met het 

magnetisme, dat veelal werd gezien als kwakzalverij. De opkomst van de SPR laat zien dat 

de verhouding tot ontwikkelingen in de psychologie vruchtbaarder was voor de ontwikkeling 

van een Nederlandse parapsychologie.  

 

 

DE STUDIEVEREENIGING VOOR PSYCHICAL RESEARCH 

Vier jaar na de oprichting van de VPO werd in 1919 de Studievereeniging voor Psychical 

Research (SPR) opgericht. Groeneweg had zijn VPO een ‘werk-genootschap’ genoemd en 

zag de Nederlandse SPR meer als een ‘studie-genootschap’.
408

 De zenuwarts Israel 

Zeehandelaar,
 
 die het fundament legde voor de oprichting van de SPR, nam de VPO door 

haar praktische karakter minder serieus: ‘Het vastkoppelen van psychisch onderzoek (…) met 

de bevordering van de magnetiseurspraktijk is niet gelijkwaardig te achten met de werkwijze 

der zeer hoog staande Society for Psychical Research (…).’
409

 Zeehandelaar had in juli 1919 

                                           
405 ‘Justitie en magnetisme’, Het Vaderland (04-06-1935) avondblad A. 
406 ‘Geneeskunst onbevoegd uitgeoefend?’, De Telegraaf (20-06-1935) ochtendblad 1. 
407 ‘Magnetiseur veroordeeld: een principieele boete’, De Tijd (28-06-1935) ochtendblad 4. 
408 Wilhelm Tenhaeff, ‘Boekbespreking ‘Persoonlijkheidsonderwijs’ gedenkboek voor L. Groeneweg’, Tijdschrift voor Parapsychologie 10 

(1937) 43-46, 44. 
409 Tenhaeff, ‘Boekbespreking Groeneweg’, 44. 
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opgeroepen tot de oprichting van een Nederlandse SPR naar aanleiding van de optredens van 

de Tsjecho-Slowaak Evzen Plachy, die onder de naam Eugene de Rubini als gedachtelezer de 

wereld over reisde en in juni en juli 1919 ons land aandeed. De optredens van De Rubini 

waren zo vlak na de Eerste Wereldoorlog heel populair; zo beklaagde ‘een belangstellende’ 

zich in het Algemeen Handelsblad dat hij na vijf uur in de rij te hebben gestaan alleen twee 

slechte zitplaatsen had kunnen krijgen.
410

  

 De Rubini’s optredens werden zo druk bezocht doordat zijn impresario de pers had 

opgeroepen de telepaat samen met wetenschappers aan enkele testen te onderwerpen. Dit 

werd breed uitgemeten in de pers, vooral in het sensatietijdschrift Het Leven. Een groot deel 

van het publiek en verschillende wetenschappers waren geïnteresseerd in de vraag of De 

Rubini nu echt telepathische talenten bezat. Enkele werknemers van het histologisch 

laboratorium in Amsterdam waren bereid met De Rubini op pad te gaan en gehoor te geven 

aan de oproep van de impresario.
 
 De histoloog Jacob ‘Koos’ van Rees was bij de gegeven 

opdrachten aan De Rubini betrokken, evenals zijn assistent Martinus Woerdeman. De Rubini 

kreeg telepathisch de opdracht om in het histologisch laboratorium te Amsterdam uit een 

doos een envelop met foto’s tevoorschijn te halen en deze naar de directeurskamer van de 

inrichting voor psychische therapie aan de Keizersgracht te brengen, de voormalige praktijk 

van Van Renterghem en Van Eeden.
411

 Hij werd hierbij vergezeld door een bonte stoet auto’s 

die flink wat bekijks trok, en na een zwerftocht bracht de telepaat de opdracht tot een 

succesvol einde. Nog meer publiciteit kreeg de proef waarbij het gehele gezelschap op een 

politieboot door de Amsterdamse grachten voer en De Rubini telepathisch werd opgedragen 

een exemplaar van Het Leven in een extractieketel in de Fabriek van Aetherische Oliën en 

Chemische Producten te vinden. In vijf kwartier vond hij het exemplaar van het tijdschrift. 

Bij deze opdracht werd de hulp van een handvol politiecommissarissen ingeroepen, om te 

garanderen dat er geen sprake kon zijn van bedrog.
412

  

 In de verschillende kranten en tijdschriften werd naar aanleiding van deze proeven 

druk gediscussieerd over de vraag of er sprake kon zijn van gedachteoverdracht, van 

telepathie. Naar analogie van de verklaring voor hoe het paard ‘Kluger Hans’ door onbewuste 

bewegingen van zijn eigenaar in staat was rekensommen op te lossen, werden de 

vaardigheden van De Rubini door verschillende journalisten en wetenschappers geduid als 

het waarnemen van onbewuste spierbewegingen van de geleiders.
413

 Woerdeman 

                                           
410 ‘Ingezonden brief: plaatsbespreken’, Algemeen Handelsblad (27-06-1919) eerste blad. 
411 Van Renterghem was in deze periode al naar de Van Breestraat verhuisd. 
412 ‘Met den telepaat De Rubini op ’t water: een speciale séance voor ‘Het Leven’, in 17 momentopnamen’, Het Leven (1919) 806-816, 806. 
413 Zie: Oskar Pfungst: Der kluge Hans: ein Beitrag zur nichtverbalen Kommunikation (Frankfurt am Main 1983). Origineel uit 1907. 
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concludeerde: ‘Waar naar de meening der medische commissie bedrog met aan zekerheid 

grenzende waarschijnlijkheid kan worden uitgesloten, blijven de verrichtingen van den heer 

de Rubini uiterst merkwaardig en getuigen ze zeer zeker van een meer dan bijzonder 

waarnemingsvermogen voor de door mij veronderstelde marginale bewegingen.’
414

 De 

Rubini vroeg aan zijn geleider om samen met hem een koperen band vast te houden en 

Woerdeman meende dat daardoor de telepaat de onbewuste lichaamsbewegingen of 

spiertrekkingen van de geleider na flink wat training goed kon voelen.  

 

DE OPROEP VAN DE ARTS ZEEHANDELAAR 

De discussie over De Rubini lag in het interessegebied van Zeehandelaar. Hij studeerde 

geneeskunde in Amsterdam en was van 1907 tot 1927 controlerend gemeentearts in 

Amsterdam. Onder zijn brede belangstelling vielen naast de oorzaken van suikerziekte en de 

Engelse ziekte vooral de hersenen. Hij was in 1920 gepromoveerd in de geneeskunde op een 

fysiologisch onderzoek naar de ontwikkelingsgang en -geschiedenis van bepaalde 

zenuwcellen (de ‘achterstrengkernen’).
415

 Hij specialiseerde zich in de loop van zijn carrière 

steeds meer in zenuwziekten. In die hoedanigheid schreef Zeehandelaar over het spiritisme en 

over telepathie.
416

 In 1907 publiceerde hij in De Gids zijn artikel ‘Spiritistisch gevaar’.
417

 

Zeehandelaar plaatste dit opstel in de context van een verhitte discussie tussen de zenuwarts 

Gerardus Jelgersma en de hegeliaanse filosoof Gerard Bolland, over de aard van de 

psychiatrie als geestes- of als natuurwetenschap.
418

 In zijn opstel pleitte Zeehandelaar, 

conform het advies van onthouding, voor terughoudendheid ten aanzien van het spiritisme: 

‘Onze tijd van neurosen en toenemende krankzinnigheid, van overlading op elk gebied van 

geestelijk leven en verminderden weerstand der individuen heeft behoefte aan rust en niet aan 

meerdere hersenprikkels.’
419

 Het gevaar van het spiritisme school hierin dat nerveuzen en 

krankzinnigen zich er volledig in zouden verliezen: ‘Die enorme zucht naar het abnormale, 

die onophoudelijke jacht naar wonderlijke verschijnselen is een noodlottig iets.’
420

  

 Om het gevaar van het spiritisme te verminderen was Zeehandelaar groot voorstander 

van serieus psychisch onderzoek. Zeehandelaar maakte zich in 1908 al hard voor een 

                                           
414 ‘De koerier van den prof’, Algemeen Handelsblad (6-6-1919), avondeditie, tweede blad. 
415 Israel Zeehandelaar, Ontogenese en phylogenese der achterstrengkernen in verband met de sensibiliteit (Haarlem 1920). 
416 Israel Zeehandelaar, Over de mogelijkheid van telepathie (gedachtenoverdracht) (Baarn 1911); en Het spiritisme en zijn gevaren (Baarn 

1908).   
417 Israel Zeehandelaar, ‘Spiritistisch gevaar’, De Gids 71 (1907) 306-337.  
418 Zie Elsbeth Greven, Freud uitgeven (Amsterdam 2006) 60. Jelgersma schreef in 1906 een open brief aan Bolland, die in 1899 kritiek had 

geuit op zijn inaugurale rede. Jelgersma pleitte in 1899 voor de psychiatrie als een natuurwetenschap, terwijl Bolland juist een 
geesteswetenschappelijke benadering voorstond. Overigens was dit dezelfde Bolland die in 1907 zich richtte tegen het spiritisme en het 

onderzoek ervan. In het genoemde essay kwam psychical research niet als dusdanig voor. 
419 Zeehandelaar, ‘Spiritistisch gevaar’, 325. 
420 Ibidem, 337. 
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wetenschappelijke vereniging hiervoor in Nederland. Zeehandelaar vervolgde zijn pleidooi 

voor het ontmantelen van de geestenhypothese en het doen van psychisch onderzoek in de 

brochure Het spiritisme en zijn gevaren: ‘Ook al brengt dan de wetenschappelijke studie der 

mediumeigenschappen geen zekerheid voor het voortleven na den stoffelijken dood en de 

mogelijkheid om met de achtergeblevenen in betrekking te kunnen treden – we zullen de 

vruchten kunnen plukken van een betere kennis van de menschelijke ziel en haar 

eigenschappen. (…) Een Nederlandsche vereeniging tot bevordering van psychisch 

onderzoek is dan ook een dringende eisch van den tijd.’
421

 Door wetenschappelijk onderzoek 

van de spiritistische verschijnselen kon het mystieke karakter ervan ontsluierd worden en zou 

er daadwerkelijk inzicht worden verschaft in de psychische werkingen van de mens. Aan zijn 

oproep in 1908 werd geen gehoor gegeven, maar dat gebeurde wel toen hij in 1919 naar 

aanleiding van de discussie over De Rubini zijn oproep herhaalde.  

Zeehandelaar was zelf getuige geweest van de kunsten van De Rubini toen deze hem 

een bezoek bracht bij de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst in Amsterdam. 

Zeehandelaar was onder de indruk van ‘(…) den eenvoud, het onopgesmukte, de oprechtheid 

van Rubini’.
422

 Dat De Rubini zichzelf niet direct ‘transcendentale gaven’ toedichtte nam 

Zeehandelaar helemaal voor hem in.
423

 Maar dit betekende niet dat hij overtuigd was van de 

telepathische capaciteiten van De Rubini – temeer daar Zeehandelaar zelf in zijn studententijd 

als telepaat had opgetreden en uit eigen ervaring meende te weten dat het lezen van de 

gedachten van iemand die je kon aanraken een aan te leren truc betrof. Het traceren van 

voorwerpen en deze naar een nieuwe plek brengen kon volgens hem geheel verklaard worden 

door handige gebruikmaking van onwillekeurige spierbewegingen, zoals ook Woerdeman 

had geconcludeerd. Om zijn bevindingen te ondersteunen haalde Zeehandelaar onderzoek aan 

van professor Wilhelm T. Preyer en James Braid, die eveneens hadden gewezen op het 

belang van spiertrekkingen. Daarnaast benadrukte Zeehandelaar het normale karakter van De 

Rubini’s handelingen door te stellen dat moeders bij hun kinderen (en dan vooral bij 

zuigelingen) ook precies doorhadden wat er met ze aan de hand is op basis van kleine, 

onbewuste bewegingen.  

Tijdens het bezoek van De Rubini aan de GGD nam Zeehandelaar de proef op de som 

en werd wat hem betreft heel duidelijk welke rol onwillekeurige bewegingen speelden. De 

geleider van De Rubini – een anonieme collega van Zeehandelaar – was zo geconcentreerd 

                                           
421 Zeehandelaar, Het spiritisme, 46. 
422 Israel Zeehandelaar, ‘Rubini, de telepaath, en de telepathie’, Algemeen Handelsblad (12-07-1919), avondeditie, tweede blad. 
423 Zo schreef De Rubini: ‘Alleen wensch ik er op te wijzen dat de uitvoering van telepathische experimenten met zoogenaamd handcontact, 
de oudste en eenvoudigste soort, de facto de minst werkelijke telepathie mag heeten.’ H.J. van Ginkel, Telepathie (Amsterdam 1919) 2. 
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bezig de toneeltelepaat de opdracht van het vinden van een voorwerp goed te laten vervullen, 

dat hij onwillekeurig fluisterde en hem ook op allerlei andere manieren met zijn lichaam de 

goede kant op stuurde. Zeehandelaar benadrukte: ‘Voor velen is deze verklaring te 

eenvoudig. Zij gelooven niet aan deze onwillekeurige bewegingen, maar wel aan een zesde 

zintuig of aan occulte krachten.’ Maar hij vervolgde: ‘Daarmee, het zij nog eens herhaald, is 

volstrekt niet gezegd, dat echte telepathie niet bestaat. Alleen deze kunststukken, hoe 

belangwekkend ook, berusten op niets anders dan het waarnemen van fijne bewegingen van 

de zijde der geleiders.’
424

  

Ook elders had Zeehandelaar zich al uitgesproken vóór de mogelijkheid van het 

bestaan van telepathie: ‘Trouwens à priori acht ik telepathie zeer waarschijnlijk en volstrekt 

niet in strijd met onze hedendaagsche wetenschappelijke begrippen.’ Zijn afwijzing richtte 

zich voortdurend vooral op het spiritisme: ‘En nu wil ik hier nog eens duidelijk zeggen, dat 

naar mijn meening de spiritistische hypothese absoluut onbewezen is; in de literatuur is het 

ernstige, wetenschappelijke bewijs van identiteit tusschen verschillende zg. “geesten” en 

gestorven menschen nimmer onomstotelijk geleverd, wat ook de spiritisten zeggen 

mogen.’
425

 Hier maakte Zeehandelaar een strikt onderscheid tussen de wat hem betreft te 

hoogdravende ideeën van de spiritisten en de reële optie van het bestaan van telepathie. Bij de 

oprichting van de SPR speelde dit bewust terzijde laten van het spiritisme en het richten van 

de aandacht op vooral de telepathie een belangrijke rol voor de wetenschappelijke 

karakterisering van het psychisch onderzoek. 

  Op zijn twee artikelen in het Algemeen Handelsblad van 12 en 13 juli 1919, waarin 

Zeehandelaar de theorie van de onbewuste spierbewegingen uiteenzette waarmee hij de 

kunststukjes van De Rubini meende te kunnen verklaren, kreeg hij veel reacties. Deze 

brieven richtten zich vooral op de vraag hoe Zeehandelaar de proeven zónder contact dan 

meende te verklaren. Zeehandelaar bleef benadrukken dat hij niet tégen het bestaan van 

telepathie pleitte: ‘Ik beweer alleen dat die proeven niet voldoende bewijskrachtig waren.’
426

 

Zolang onwillekeurig fluisteren niet kon worden uitgesloten was niet bewezen dat De Rubini 

daadwerkelijk in staat was tot telepathie. Daarom zou volgens Zeehandelaar het eerste doel 

van onderzoek moeten zijn: telepathie onomstotelijk wetenschappelijk vaststellen.  

 Het belang van het bestaan van telepathie zou, zo vlak na de afloop van de Eerste 

Wereldoorlog, heel groot zijn: ‘We kunnen alleen zeggen, dat de ontdekking der telepathie 

als vaststaand natuurverschijnsel van de grootste beteekenis voor de menschelijke 

                                           
424 Israel Zeehandelaar, ‘Rubini, de telepaath, en de telepathie II’, Algemeen Handelsblad (13-07-1919), ochtendeditie, 5. 
425 Van Ginkel, Telepathie, 29. 
426 Israel Zeehandelaar, ‘Rubini, de telepaath, en de telepathie III’, Algemeen Handelsblad (21-07-1919), avondeditie, 13. 
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samenleving zal blijken te zijn. Wanneer het een feit is, dat hersentelegrammen van het eene 

werelddeel naar het andere mogelijk zijn, zooals uit de spontane verschijnselen volgt, dan 

moeten we door studie van dit verschijnsel eens komen tot de beheersching ervan. Welk een 

perspectief!’ Zeehandelaar plaatste zijn streven hiernaar in een naoorlogs antimaterialistisch 

kader: ‘We zijn allen langzamerhand beu van de zielloose cultuur, die haar hoogtepunt 

gevonden heeft in het bouwen van reusachtige vernielingswerktuigen. We moeten de ziel en 

hare bijzondere eigenschappen gaan ontdekken.’ Zeehandelaar riep op tot ‘(…) een 

Hollandsche Vereeniging in de zin van de S.P.R.’, want ‘[d]at goeds moet althans 

voortvloeien uit de Rubinibesprekingen’.
427

  

Op 4 oktober 1919 kwamen naar aanleiding van deze oproep van Zeehandelaar in 

Amsterdam belangstellenden bijeen om een ‘(…) vereeniging tot onderzoek van 

buitengewone psychische verschijnselen, zooals de spiritistische en telepathische’ te vestigen 

waaraan gerenommeerde intellectuelen waren verbonden.
428

 Bij de eerste bijeenkomst werd 

het eerste bestuur van 24 personen samengesteld, waarbij bij ‘acclamatie’ professor Gerard 

Heymans als voorzitter en professor Gerbrand Jelgersma als vicevoorzitter werden 

aangewezen.  

Dat het in 1919 lukte om voldoende – serieus wetenschappelijke – belangstelling te 

verkrijgen voor het plan hing samen met de nadruk op de telepathie die Zeehandelaar 

voortdurend predikte. Met name het spiritisme stond de afgelopen decennia in Nederlandse 

wetenschappelijke kringen in een kwaad daglicht door enerzijds het bedrog van mediums zelf 

en anderzijds het devies van onthouding van de zijde van natuurwetenschappers. 

Desalniettemin waren er voldoende Nederlandse wetenschappers die antimaterialistisch en 

zelfs utopisch onderzoek voorstonden.
429

 In de nasleep van de Eerste Wereldoorlog was deze 

behoefte zelfs sterker dan ooit. Door de nadruk op telepathie keerden wetenschappers zich af 

van het ‘besmette’ onderzoek naar het bestaan van geesten, en bovendien kon daardoor een 

bij uitstek psychologische benadering van het onderzoek worden gekozen waarbij 

medewerking van natuurwetenschappers of geneeskundigen niet noodzakelijk was. Daarmee 

vond de oprichting van een Nederlandse SPR met name gehoor bij diegenen die zich 

bezighielden met de vraag naar de juiste methodologische benadering voor de nieuwe 

wetenschap van de psychologie.  

 

                                           
427 Zeehandelaar, ‘Rubini III’, 13. 
428 Israel Zeehandelaar, ‘Vereeniging tot onderzoek van psychische verschijnselen’, Algemeen Handelsblad (05-10-1919) 5. 
429 Kai de Jong en Frans van Lunteren, ‘“Fokkers’ greep in de verte”: Nederlandse fysica en filosofie in het interbellum’, Gewina 26 1 
(2003) 1-21. 
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HEYMANS EN DE SPR 

Op 1 april 1920 hield Heymans de oprichtingsrede waarin hij ‘Doel en Middelen eener 

Studievereeniging voor psychical research’ uiteenzette.
430

 Allereerst lichtte Heymans toe 

waarom was gekozen voor directe overname van de Engelse term ‘psychical research’. De 

Engelse term had de voorkeur boven de Nederlandse vertaling ‘psychisch onderzoek’ omdat 

dat die laatste term ‘(…) den valschen schijn [zou] wekken, alsof onze onderzoekingen zich 

zouden uitstrekken tot het geheele veld der Psychologie, waarvan zij toch inderdaad slechts 

een zeer klein deel uitmaken’.
431

 Het had als bijkomend voordeel dat de afkorting van de 

nieuwe vereniging op deze manier precies overeenkwam met die van de Britse SPR. Dat 

Heymans hier sprak over het ‘zeer kleine deel’ dat ‘psychical research’ uitmaakte van de 

psychologie, verklaarde wellicht waarom hij er niet eerder in zijn carrière werk van had 

gemaakt.  

Het onderzoek van de Nederlandse SPR richtte zich primair op ‘occulte 

verschijnselen’, zo vervolgde Heymans, waarbij ‘occult’ niks meer betekende dan 

‘verborgen’, en wel in die zin dat de verschijnselen zich ten eerste slechts sporadisch en 

alleen bij sommigen voordeden en ten tweede dat de wettelijkheid ervan vooralsnog 

onduidelijk was. Het doel van de SPR was dan ook om deze occulte verschijnselen te 

onderzoeken ‘met de bedoeling om te trachten, hun dat occulte karakter zoo spoedig mogelijk 

en zoo volledig mogelijk te ontnemen’.
432

 Het belang van De Rubini voor de oprichting van 

de Nederlandse SPR werd expliciet genoemd door Heymans in zijn rede. Het volgende citaat 

is ook nu nog het motto van de Nederlandse SPR: ‘Wij willen niet interessante voorstellingen 

à la Rubini arrangeeren (…) maar wij willen de betrokken verschijnselen bestudeeren, 

wetenschappelijk en onbevooroordeeld onderzoeken, juist zooals men op ander gebied 

meteorologische of chemische verschijnselen, constrast- en associatiewerkingen 

onderzoekt.’
433

 ‘Psychical research’ was dus niet anders dan ander onderzoek, volgens 

Heymans.  

Net als bij zijn overige psychologisch onderzoek achtte hij twee methodes voor het 

onderzoeken van de occulte verschijnselen bij uitstek geschikt: het psychologisch experiment 

en de enquête.
434

 We zagen dat de wetenschappelijke afdeling van de VPO dezelfde 

methodologische aanpak hanteerde. Aangezien het onderzoek van occulte verschijnselen zich 

sterk zou moeten richten op het uitsluiten van foutenbronnen en toeval, waren methoden 

                                           
430 Gerard Heymans, Doel en middelen eener studievereeniging voor “psychical research” (Amsterdam 1920). 
431 Ibidem, 1. 
432 Ibidem, 2. 
433 Ibidem.  
434 Luurt Eisenga, Geschiedenis van de Nederlandse psychologie (Deventer 1978) 36-38.   

107



 

 

nodig waarbij meerdere gevallen konden worden gebundeld en statistisch geduid. Pas 

wanneer duidelijk was wanneer bepaalde occulte verschijnselen bij wie onder welke 

omstandigheden optraden, zou er ruimte zijn om ‘(…) over de vraag, in hoever deze 

verschijnselen op bedoelde of niet bedoelde misleiding, op onbewuste psychische processen 

binnen het individu zelf, op opzettelijke mededeelingen door afgescheiden geesten, of op 

voorstellingsbewegingen in een alle geesten omvattend wereldbewustzijn berusten, een 

wetenschappelijk te verantwoorden vermoeden te kunnen uitspreken’.
435

  

Aan het eind van zijn rede op 1 april 1920 stelde Heymans dat het succes van de 

nieuwe vereniging zou staan of vallen met de inbreng van de leden zelf. Niet alleen werden 

leden opgeroepen hun eigen of andermans ervaringen in te brengen, maar ook werd gevraagd 

of zij bereid waren door het hele land te reizen om gevallen te onderzoeken. Zonder 

medewerking van de leden zou het door Heymans voorgestelde programma niet van de grond 

kunnen komen. Dit zouden profetische woorden blijken. 

Heymans wordt door historici gezien als de grondlegger van de Nederlandse 

psychologie.
436

 Dit is met name te danken aan het feit dat hij de beschikking had over het 

eerste psychologisch laboratorium in Nederland, zoals in het vorige hoofdstuk al kort is 

behandeld. Heymans was opgeleid in de filosofie en de rechten, en promoveerde in 1880 op 

een economisch proefschrift over de staathuishoudkunde.
437

 Hij promoveerde daarna in 1881 

in Duitsland op de ethiek bij Wilhelm Windelband,
438

 voordat hij in 1890 in Groningen werd 

benoemd als hoogleraar in de geschiedenis van de wijsbegeerte, logica, metafysica en 

zielkunde. Vanaf dit moment legde Heymans zich steeds meer toe op de experimentele 

psychologie. Zo deed hij onderzoek naar gezichtsbedrog, de psychische remming en hoe 

contrastkleuren te onderscheiden. Ook deed hij uitgebreid karakteronderzoek en ontwikkelde 

hij het model van de beroemde kubus waarin hij verschillende karaktertypen onderbracht.
439

 

Ook als voorzitter van de Nederlandse SPR was Heymans’ bijdrage vooral gelegen in het 

ontwikkelen van het experimenteel onderzoek.
440

  

In 1906 was Heymans niet geïnteresseerd geweest om medewerking te verlenen aan 

het laboratorium van Floris Jansen, waarschijnlijk omdat Jansens onderzoek duidelijk 

fysiologisch was georiënteerd. Heymans was geen materialistisch georiënteerde psycholoog; 

                                           
435 Heymans, Doel en middelen, 6. 
436 Kars Dekker, Gerard Heymans: grondlegger van de Nederlandse psychologie (Groningen 2011); Pieter van Strien, ‘Gerard Heymans’ in 
Vittorio Busato, Mineke van Essen en Willem Koops (red.), Vier grondleggers van de psychologie: G. Heymans, F. Roels, G. Révész, J. 

Waterink (Amsterdam 2013) 27-95.  
437 Gerard Heymans, Karakter en methode der staathuishoudkunde (Leiden 1880). 
438 Gerardus Heymans, Zur Kritik des Utilismus (Altenburg 1882). 
439 H.G. Hubbeling, ‘Heijmans, Gerardus (1857-1930)’, in Biografisch Woordenboek van Nederland 

http://recources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/heijmans (geraadpleegd 12-11-2013). 
440 Dekker, Gerard Heymans, 159.  
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voor hem kon de psyche beslist niet teruggevoerd worden op biologische gronden. Hij stond 

een anti-elementaristische benadering van de empirische psychologie voor, die er vooral op 

gericht moest zijn om het leven te verbeteren. Zijn anti-elementaristische benadering 

combineerde hij niet met een anti-empirische houding.
441

 Hij was geen voorstander van een 

begrijpende gestaltpsychologie of een geesteswetenschappelijke psychologie waarin het 

‘verstehen’ van de mens centraal staat, omdat daarmee volgens hem het wetenschappelijk 

fundament van de psychologie zou worden genegeerd.
442

 De empirische methode was wat 

hem betreft de enige mogelijke basis om een relevante psychologie te ontwikkelen. Alleen 

met statistiek en wiskunde kon een wetenschappelijke psychologie volgens Heymans vorm 

krijgen. Heymans’ werk is vooral belangrijk gebleken in het bevorderen van de psychologie 

als een zelfstandige discipline die kon helpen bij het oplossen van de ‘geestelijke kwalen van 

de mensheid’.
443

 De psychologie van Heymans was representatief voor de voortzetting van 

een utopische psychologie in het interbellum. 

De interesse van Heymans in het psychisch onderzoek valt te begrijpen in het licht 

van zijn metafysische raamwerk van het psychisch monisme. In het psychomonisme van 

Heymans werd uitgegaan van de geest als basis voor de werkelijkheid. Heymans en de zijnen 

plaatsten zich tegenover het monistisch materialisme, dat alleen het stoffelijke voor waar 

aannam. Het uitgangspunt van Heymans was dat: ‘(…) soweit unsere Daten reichen, nur 

Psychisches existiert, während alles Physische nichts weiter ist als die Art und Weise, wie 

Psychisches (durch Vermittlungen, welche selbst wieder als physische Prozesse zur 

Wahrnehmung gelangen) wahrgenommen wird.’
444

 In deze filosofie, die hij had ontleend aan 

de Duitser Gustav Fechner, veronderstelde Heymans een ‘wereldbewustzijn’: ‘(…) wij 

kunnen ons (…) een Wereldbewustzijn denken, waarvan de enkele bewustzijnen van 

menschen en dieren, óók die van den opdrachtgever en den opdrachtontvanger, slechts 

tijdelijk afgezonderde deelen zijn, zonder dat zij daarbij evenwel hun samenhang met het 

geheel en met elkander ten volle zouden hebben verloren.’
445

  

In 1913 had hij de relatie tussen zijn metafysische opvattingen en psychical research 

al verwoord in een tweetal Duitstalige artikelen.
446

 Heymans pleitte er daarin voor om eerst 

de bovennatuurlijke verschijnselen te verzamelen, ze te ordenen en dan te bezien in hoeverre 

                                           
441 Eisenga, Geschiedenis, 33.  
442 Ibidem, 29.  
443 Ibidem, 57.  
444 Gerard Heymans, ‘In Sachen des psychischen Monismus: Erster Artikel’, Zeitschrift für Psychologie 63 (1913) 241-285, 242. 
445 Gerard Heymans, ‘Over de verklaring der telepathische verschijnselen’, Mededeelingen Studievereeniging voor Psychical Research 10 

(1925) 1-16, 8. (Tevens afscheidsrede.) 
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telepathie statistisch te bewijzen viel: ‘Erst wenn solche statistische Zusammenfassungen in 

genügender Anzahl und genügendem Umfang vorliegen, wird über die Beziehungen 

zwischen Psychical Research und psychischem Monismus ein weiteres Wort zu reden 

sein.’
447

  

Hij richtte zich in deze Duitse artikelen expliciet tegen de Amerikaanse psycholoog 

William McDougall, de latere leermeester van de beroemde parapsycholoog Joseph Banks 

Rhine. Waar McDougall stelde dat alleen uit een dualistische opvatting van de mens 

logischerwijs een voortbestaan na de dood kon volgen, stelde Heymans dat het voortbestaan 

juist prima zou passen in een verklaringskader van een monistisch wereldbewustzijn. 

Wanneer ieder levend wezen met zijn bewustzijn deel zou uitmaken van een groter, gedeeld 

en eeuwig wereldbewustzijn, is het denkbaar dat dit bewustzijn na het overlijden zou blijven 

voortbestaan.  

Binnen het psychomonisme werd de telepathie daarmee een serieus onderwerp van 

onderzoek. Volgens Heymans werd te veel getracht een fysische verklaring van telepathie te 

geven, terwijl het veel vruchtbaarder zou zijn om telepathie meer psychologisch te duiden. 

Psychologen hadden zich nog maar weinig met telepathie beziggehouden, volgens Heymans, 

omdat de psychologie zich te veel had gericht op één bewustzijn, met als idee dat alleen 

binnen één bewustzijn alles met elkaar samenhangt. Heymans meende dat er geen 

onderscheid tussen het individuele en het wereldbewustzijn was, waaruit hij concludeerde dat 

‘de eenheid en de afgeslotenheid van het individuele bewustzijn’ niet absoluut maar relatief 

was. Hieruit volgde dat er geen reden was om aan te nemen dat de samenhang in één 

bewustzijn zich niet ook kon uitbreiden tot een ander bewustzijn, wanneer de 

omstandigheden daar precies goed voor waren. Telepathie was daarmee volgens Heymans 

analoog aan het invallen van een lang vergeten herinnering.
448

 Zoals in één bewustzijn ineens 

een vergeten herinnering weer kon invallen, konden in een gedeeld bewustzijn ook de 

gedachten van anderen plotseling verschijnen. Het was deze vorm van telepathie die hij 

uiteindelijk in de experimenten met Van Dam onomstotelijk meende te hebben aangetoond.  

Het psychomonisme van Heymans valt goed te begrijpen in zijn wetenschaps- en 

cultuurhistorische context. We hebben gezien dat aan het einde van de negentiende en het 

begin van de twintigste eeuw een deel van het intellectuele leven werd gedreven door een 

gevoel van onbehagen. Dit ervaren gevoel van zinverlies werd door Gerlof Verwey in zijn 

filosofische verkenning van het werk van Heymans als uitgangspunt genomen. Voor 

                                           
447 Gerard Heymans, ‘In Sachen des psychischen Monismus: Zweiter Artikel‘, 33. 
448 Heymans, ‘Over de verklaring’, 8. 
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Heymans was ‘de analytische rationaliteit van het wetenschappelijk denken (…) het 

instrument van de redding of verlossing’.
449

 Tezamen met zijn aanname dat alleen het 

geestelijke de basis kon zijn voor alle waarnemingen en zijn vooronderstelling van een 

wereldbewustzijn, krijgt het psychisch monisme betekenis als een wetenschappelijke 

soteriologie of heilsleer.
450

 Hieruit blijkt hoezeer de opkomende empirische psychologie in 

deze periode verweven werd met specifieke wereldbeschouwelijke en filosofische 

overwegingen. Zo was ook Heymans’ psychologie een voorbeeld bij uitstek van een 

utopische zielkunde. Heymans was niet de enige psychomonist onder de 24 eerste 

bestuursleden van de Nederlandse SPR. Ook Zeehandelaar onderschreef het uitgangspunt van 

de psychische zijnsgrond van onze realiteit, evenals de twee leerlingen van Heymans die in 

het bestuur van de SPR zaten, Leo Polak en Henri Brugmans.
451

  

 

HET EERSTE BESTUUR 

Naast het psychomonisme was de context van de psychoanalyse voor de oprichting van de 

Nederlandse SPR van groot belang. De eerste bestuursleden van de SPR waren ofwel 

psychomonistisch georiënteerd ofwel hadden een voorkeur voor de psychoanalyse. Veel van 

de eerste bestuursleden van de Nederlandse SPR waren arts en actief betrokken bij de 

verspreiding van psychoanalytische ideeën in Nederland.  

 Dit is allereerst evident bij vicevoorzitter Gerbrand Jelgersma. Deze psychiater was in 

1914 in Europa de eerste hoogleraar die zich officieel voor de psychoanalyse uitsprak; hij 

deed dit als rector in zijn diesrede Ongeweten geestesleven.
452

 De incorporatie van 

psychoanalytische ideeën in de wetenschapswereld ging niet zonder horten of stoten, hoewel 

de acceptatie heel wat soepeler verliep dan lange tijd werd aangenomen.
453

 In 1917 werd in 

Nederland de Psychoanalytische Vereniging opgericht, met als eerste voorzitter Van 

Renterghem. Zijn neef en bestuurslid van de Nederlandse SPR, Jan Egbert Gustaaf van 

Emden, evenals Johannes van der Hoop, die ook bestuurslid was van de SPR, behoorden tot 

de eerste leden.
454

 Maar ook niet-artsen vanuit het eerste bestuur van de SPR droegen bij aan 

de verspreiding van psychoanalytisch gedachtegoed. De schrijver Nico van Suchtelen 

populariseerde met zijn Uit de diepten der ziel in sterke mate de ideeën uit de 

                                           
449 Gerlof Verwey, Gerard Heymans (1857-1930) en het equilibrium-model: wetenschappelijke soteriologie in rationeel-harmonistische 

variant: benevens twee inedita van G. Heymans, met inleiding en bibliografie (Best 1998) 15. 
450 Zoals in de titel van het boek van Verwey vermeld. 
451 Israel Zeehandelaar, Inleiding tot de ontwikkeling der geestelijke geneesmethoden (Amsterdam 1928) 15.  
452 Ibidem, 135. Onterecht stelt Bulhof op 133 dat Jelgersma niet gediend was van psychical research. 
453 Christien Brinkgreve, Psychoanalyse in Nederland: een vestigingsstrijd (Amsterdam 1984) 72.  
454 Ibidem, 78. Harry Stroeken en Jacob Spanjaard, Freud in Nederland: een eeuw psychoanalyse (Amsterdam 1997). 
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psychoanalyse.
455

 De classicus J.A. Schröder en de onderwijzer Frederik van Raalte droegen 

hier eveneens aan bij.
456

 Ook de Amsterdamse predikant van de Vrije Gemeente ds. H.C. van 

Wijngaarden
457

 voelde zich aangetrokken tot zowel psychoanalytisch gedachtegoed als het 

psychisch onderzoek van de SPR.
458

  

De raakvlakken tussen de psychoanalyse en het parapsychologisch onderzoek liggen 

niet zozeer in het werk van Sigmund Freud, maar eerder in dat van Carl Jung.
459

 Met zijn 

aanname van een collectief onbewuste was Jung aanzienlijk positiever gestemd over de aard 

van het onbewuste dan Freud. Voor Freud werd het onbewuste beheerst door ontembare 

driften, terwijl voor Jung het onbewuste juist de poorten opende naar een gedeeld bewustzijn. 

Bij Jung is er dan ook ruim baan voor de realiteit van paranormale fenomenen. Jelgersma 

kende een zekere openheid ten opzichte van Jung.
460

 Van der Hoop kan zelfs eerder als 

jungiaan dan als freudiaan worden getypeerd; hij was zelf in analyse bij Jung geweest.
461

 Ook 

Van Suchtelen presenteerde het psychoanalytisch gedachtegoed louter in positieve termen.
462

  

De spiritisten zelf herkenden veeleer in Jung een zielsverwant dan in Freud. Zij 

richtten zich tegen de in hun ogen verderfelijke en lage theorie van Freud. In Het Toekomstig 

Leven werd geregeld uiteengezet waarom Freud het bij het verkeerde eind had. Waar Freud 

volgens de spiritisten het onbewuste als laag en verdorven wegzette, wisten de magnetiseurs 

en spiritisten dat het onbewuste juist de hoogste en puurste functies in zich droeg. Volgens de 

spiritisten school hierin de ‘denkfout van Freud’.
463

  

Heymans liet zich nauwelijks uit over de psychoanalyse, wat waarschijnlijk te maken 

had met het feit dat hij de theorie eveneens als laag en verwerpelijk zag.
464

 Hier ging het 

vooral om de aangenomen basis van het onbewuste; verzamelde zich hierin alles wat ‘slecht’ 

was aan de mens of bood juist het onbewuste ruimte voor een utopische wereld waarin onze 

bewustzijns elkaar konden vinden? Daarbij was het onbewuste bij Freud een individuele 

aangelegenheid, terwijl dit bij Jung juist een collectief samenzijn in zich had. Op 

verschillende terreinen waren de ideeën van Jung daarmee voor de in psychisch onderzoek 

geïnteresseerde psychoanalytici relevanter dan die van Freud. Verschillende van de eerste 

bestuursleden van de SPR deelden met Jung een positieve interpretatie van het onbewuste. De 

                                           
455 Bulhof, Freud en Nederland, 246.  
456 Ibidem, 244-245.  
457 Abusievelijk vermeld in de oorspronkelijke bestuurslijst als Dr. H.G. van Wijngaarden. 
458 Bulhof, Freud en Nederland, 275. Ruud ter Meulen, Ziel en zaligheid: de receptie van de psychologie en van de psychoanalyse onder de 
katholieken in Nederland 1900-1965 (Nijmegen 1988). 
459 Tjeu van den Berk, In de ban van Jung: Nederlanders ontdekken de analytische psychologie (Zoetermeer 2014).  
460 Bulhof, Freud en Nederland, 140.  
461 Ibidem, 238.  
462 Ibidem, 254.   
463 O.a.: ‘Een denkfout van Freud’, Het Toekomstig Leven (1928) 22. 
464 Bulhof, Freud en Nederland, 241.  
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ideeën van een collectief onbewuste (versus een individueel onbewuste) strookten bovendien 

met het spiritistische uitgangspunt van het voortbestaan van de menselijke geest na de dood. 

Er zaten twee belangrijke spiritisten in het bestuur van de SPR: Henri de Fremery en 

Martinus Beversluis. Gelijktijdig met Zeehandelaar had de spiritist Pieter Goedhart in zijn 

tijdschrift Het Toekomstig Leven in 1919 een oproep gedaan tot het oprichten van een 

Nederlandse SPR. Met de verhitte Harrisaffaire in het achterhoofd meende Goedhart dat een 

dergelijke vereniging de reputatie van het spiritisme ten goede zou kunnen komen: ‘De heer 

Emants wees er terecht op, dat de kennis der verschijnselen zeer veel te wenschen overliet, 

niet alleen bij de tegenstanders, maar ook bij de voorstanders van het spiritisme. En juist dit 

gebrek aan kennis geeft zoo vaak aanleiding tot bitterheid en tot de beschuldiging van kwade 

trouw (…).’ Een nieuwe vereniging zou goed zijn voor de onderlinge verhoudingen, die zo 

waren verstoord door de ontmaskering van het trompetmedium Susanna Harris in 1914: 

‘Maar vooral lijkt mij een dergelijke vereeniging wenschelijk om te komen tot een betere en 

juistere waardeering van elkaars denkbeelden.’
465 Op het moment dat Goedhart lucht kreeg 

van de plannen van Zeehandelaar moedigde hij zijn medespiritisten aan zich vooral bij deze 

club aan te sluiten. Hij voegde ook zelf de daad bij het woord. De expliciete aanwezigheid 

van spiritisten in de vereniging was volgens Heymans nodig om voldoende 

onderzoeksmateriaal bij elkaar te brengen. Maar al snel, zoals we zullen zien, bracht de 

samenwerking problemen met zich mee.  

Anders dan in de Britse SPR was er in het eerste bestuur van de Nederlandse SPR 

nauwelijks inmenging van natuurwetenschappers. Alleen de astronoom Jacobus Kapteyn was 

van natuurwetenschappelijke kant betrokken. Kapteyn was in deze periode hoogleraar in 

Groningen en was voornamelijk vanwege zijn vriendschapsband met Heymans bestuurslid 

van de SPR geworden.
466

 Wellicht speelde ook de interesse van zijn nicht Olga Fröbe-

Kapteyn in het spiritisme en in de psychoanalyse van Jung een rol in Kapteyns toegenomen 

belangstelling voor psychisch onderzoek.
467

 Kortom, de oprichting van de Nederlandse SPR 

trok die intellectuelen die het irrationele bewustzijn hoge en verheven vermogens toedichtten, 

waardoor iedereen uiteindelijk in een collectief verbonden was. De telepathie was van deze 

collectiviteit een uitingsvorm die bovendien empirisch kon worden onderzocht. 

Het bonte gezelschap van spiritisten, (pioniers)psychologen, artsen, theologen, 

onderwijzers, schrijvers en filosofen – wederom een voorbeeld van predisciplinaire 

                                           
465 Pieter Goedhart, ‘Een vereniging voor zielkundig onderzoek’, Het Toekomstig Leven (1919) 227-228, 228. 
466  Dekker, Gerard Heymans. Waarschijnlijk speelde bij de afwezigheid van natuurwetenschappers ook een rol dat deze vooral 

geïnteresseerd waren in de fysische verschijnselen bij mediums (zwevende tafels, manifestaties van geesten, enzovoort). In de jaren twintig 

van de twintigste eeuw richtten mediums zich meer op psychische verschijnselen vanwege de grote kans op bedrog bij de fysische.  
467 Zie voor een uiteenzetting over Olga Fröbe-Kapteyn: Berk, In de ban van Jung, 181-218.  
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psychologiebeoefening – in het eerste bestuur van de Nederlandse SPR kan begrepen worden 

in de context van een opkomende psychologie in een tijdsgewricht waarin vroegere fin-de-

sièclethema’s nog steeds belangrijk waren. In de naweeën van de Eerste Wereldoorlog – die 

werd opgevat als culminatie van verwerpelijke materialistische tendensen – ontstond de 

eerste institutionalisering van een Nederlandse antimaterialistische en zelfs idealistische 

psychical research. Psychisch onderzoek kon bijdragen aan het bewijzen van het onstoffelijke 

karakter van de menselijke ziel en de eenheid van het menselijk bewustzijn aantonen.  

 

KOUD PSYCHISCH ONDERZOEK 

Ook kunnen de oprichting van de SPR en de betrokkenheid van al deze verschillende 

personen worden begrepen in de context van de geesteswetenschappelijke versus de 

natuurwetenschappelijke psychologie die vooral in het interbellum opgeld deed.
468

 De 

elementaristische benadering van de psychologie van Wundt en anderen – waarbij het 

bewustzijn uiteenviel in los van elkaar te observeren onderdelen – riep kritiek op van onder 

anderen Wilhelm Dilthey, die meende dat alleen de direct doorleefde ervaring de basis kon 

zijn van een empirische psychologie. Door het onderzoek te funderen op de fysische 

verschijnselen zou men nooit het niveau van een hypothetische psychologie ontstijgen.
469

 

Hiermee werd een begin gemaakt met een ‘anti-elementaristische’ psychologie, waartoe 

onder andere de geesteswetenschappelijke psychologie, de gestaltpsychologie, de 

fenomenologische psychologie en de humanistische psychologie gerekend worden. 

Uitgangspunten in deze benaderingen waren de doorleefde ervaring en de overtuiging dat het 

bewustzijn niet kon worden opgedeeld in onderdelen maar juist in zijn geheel moest worden 

begrepen. Via introspectie en empathie kon de menselijke geest dan worden onderzocht. Juist 

in het interbellum bestond er een zekere flexibiliteit ten aanzien van de samenhang tussen de 

gehanteerde methoden en het metafysische wereldbeeld. Een idealistisch georiënteerde 

psychologie, zoals van Heymans, sloot natuurwetenschappelijke onderzoeksmethoden 

geenszins uit.  

Voor Heymans en zijn medebestuursleden van de SPR maakte het psychisch 

onderzoek deel uit van een praktijkgericht streven naar verbetering van de 

levensomstandigheden.
470

 Maar pas als duidelijk zou zijn welke wetten er werkzaam waren 

                                           
468 Joost Vijselaar en Ruud Abma, ‘Psychiatrie in meervoud: de wetenschappelijke oriëntaties van de Nederlandse psychiatrie in het 

interbellum (1918-1940)’, Studium 3 (2010) 79-81; Antoine Mooij, De psychische realiteit: psychiatrie als geesteswetenschap (Amsterdam 
2006).  
469 Mooij, Psychische realiteit, 17.  
470 Heymans zette zijn idealistisch streven ook op andere manieren in. Zo zette hij zich in voor het vrouwenkiesrecht en zat hij in de 
vredesraad, opgericht naar aanleiding van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. 
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achter de gedachteoverdracht – die overtuigend leek te zijn aangetoond, bijvoorbeeld door het 

experiment met Van Dam – kon worden gepoogd deze kennis werkelijk te implementeren. 

Het was vooral Brugmans die de zoektocht naar de achterliggende mechanismen voortzette. 

Naar aanleiding van de goede scores die Van Dam behaalde onder invloed van bromide en 

alcohol besloot Brugmans in 1923 te toetsen in hoeverre een ‘passieve toestand’ een 

voorwaarde was voor de telepathie. Van Dam rapporteerde zelf op basis van introspectie 

namelijk een dergelijk gevoel bij het aanwijzen van het juiste veld in het schema. Brugmans 

interpreteerde dit als volgt: ‘Er is toch een onbewust zieleleven naast de bewust psychische 

verschijnselen; het is waarschijnlijk, dat dit onbewuste hier de ontvanger van de opdracht is 

(…).’
471

 Voor zowel Heymans als Brugmans stond immers het onderzoek van het menselijk 

bewustzijn centraal.
472

 De vooronderstelling was dat het onbewuste in een passieve toestand 

ontvankelijker zou zijn voor het doorkrijgen van buitenzintuiglijke informatie. Helaas voor 

Brugmans werd Van Dam in de loop der tijd steeds minder goed in het aanwijzen van het 

correcte vakje op het schema.
473

 Door het meten van de huidgeleiding van Van Dam kon 

Brugmans wel aantonen dat een gevoel van passiviteit inderdaad samenhing met een 

daadwerkelijk meetbaar verlaagd bewustzijnsniveau. Maar vanwege de vermeende 

afnemende positieve resultaten van Van Dam kon Brugmans niet onderzoeken of dit ook echt 

telepathie in de hand werkte.  

In de eerste paar jaar na de oprichting van de Nederlandse SPR ging het met de 

vereniging voorspoedig. De SPR begon met 246 leden in september 1920 en dit aantal nam 

toe tot 307 leden in april 1922.
474

 Er was uiteraard het succesvolle experiment met Van Dam, 

gecoördineerd door de commissie voor experimentele telepathie bestaande uit Brugmans, 

Heymans en Wiersma. Er was ook een commissie voor spontane telepathie ingesteld, onder 

leiding van Van der Hoop, Polak en Van Wijngaarden. Zij hadden eind juli 1921 een enquête 

rondgestuurd naar 650 medici, geestelijken en predikanten om hen te vragen personen te 

rapporteren die momenten van spontane telepathie hadden meegemaakt.
475

 Er waren 

regionale onderzoekscommissies ingesteld om de binnengekomen suggesties te kunnen 

onderzoeken.
476

 Alle leden stonden vol goede moed en enthousiasme in de startblokken, maar 

al snel sloeg de teleurstelling toe: de vervolgexperimenten met Van Dam leverden weinig op, 
                                           
471 Henri Brugmans, ‘De “passieve toestand” van een telepaath, door het psychogalvanisch phenomeen geconstateerd’, Mededeelingen van 

de Vereeniging voor Psychical Research 7 (1923) 65-125, 66.  
472 Derksen, Wij psychologen, 32.  
473 Brugmans, ‘De “passieve toestand”’, 69. 
474 Met enige regelmaat werd in de Mededeelingen een ledenlijst gepubliceerd, namelijk in Mededeelingen 2, 4, 6 en 8 (1925). Hierna 

werden geen ledenlijsten meer gepubliceerd. Op basis van de betaalde contributie kan afgeleid worden hoeveel leden de vereniging in 1927 
telde. 
475 Henri Brugmans, ‘Jaarvergadering en jaarverslag’, Mededeelingen van de Vereeniging voor Psychical Research 2 (1921) 3-10, 5. 
476 Noord-Holland, Utrecht: De Fremery, Roels, Schröder, Van Suchtelen; Zuid-Holland: Roessingh; Gelderland/Overijssel: Alblas-Rutèl, 
Steens-Zijnen; Groningen: Beversluis, Brugmans, Kapteyn, Wiersma; Noord-Holland/Limburg: Roels. 
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er kwamen weinig gevallen van spontane telepathie binnen, en de verstuurde enquête werd 

slechts tweemaal ingevuld teruggestuurd.
477

 Vooral dit laatste was tekenend voor de 

gebrekkig geslaagde pogingen tot onderzoek. Na een voortvarend begin ging het met de SPR 

snel bergafwaarts. 

De SPR had te kampen met een slechte reputatie bij de spiritisten en hun mediums. 

Dit had zijn weerslag op het ledenaantal, waardoor in 1927 de SPR nog slechts 165 leden 

telde. De moeizame verhouding tot de spiritistische gemeenschap werd veroorzaakt door 

verschillende ideeën over de juiste methodologische aanpak. Zo werden in het eerste nummer 

van de Mededeelingen van de SPR naast de experimenten met Van Dam, de seances 

besproken die waren gehouden met het Engelse medium Alfred Vout Peters. Peters hield een 

seance in het huis van SPR-lid en jurist professor Simon van der Aa, waarbij De Fremery als 

tolk fungeerde en ook Heymans, Brugmans, Kapteyn, Weinberg en Wiersma aanwezig 

waren.
478

 Peters was een psychometrist, wat inhield dat hij door middel van het vasthouden 

van bezittingen – bijvoorbeeld sieraden – informatie kon verkrijgen over personen, ook als zij 

overleden waren. Psychometrie was in de jaren twintig een populaire activiteit onder 

mediums.
479

 In de theorievorming over psychometristen veronderstelde men dat iets van de 

levenskracht of het fluïdum van (overleden) personen in de vorm van Od-krachten aan de 

voorwerpen bleef kleven.
480

 Hier zien we wederom dat het magnetisme een belangrijke 

context vormde voor de opkomende psychical research in de jaren twintig. 

De onderzoekers van de SPR hadden bedacht Peters portretten te laten aanwijzen van 

de personen met wie hij meende contact te hebben. Zijn beschrijvingen waren namelijk 

dusdanig generiek dat het vaak onmogelijk was met zekerheid vast te stellen of Peters nu de 

juiste persoon voor zich zag of niet. De Fremery meende dat Peters hier vast en zeker wel aan 

mee zou willen werken, maar stelde voor om de psychometrist niet tevoren te kennen in deze 

‘bijzondere proefneming’.
481

 Peters weigerde uiteindelijk medewerking, omdat het 

waarnemen van al die portretten hem in verwarring zou kunnen brengen. Het werd een geheel 

mislukte seance, wat volgens Peters alles met de onderzoekers te maken had: ‘Ik krijg niet 

veel invloed van den cirkel. (…) Critiseer me later: want er is een gevoel van koude hier, dat 

gij tot mij uitzendt. En als ik dien invloed voel, kan ik niet werken (…).’
482

  

                                           
477 Eén daarvan was overigens van Frederik van Eeden. (Brugmans, ‘Jaarvergadering en jaarverslag’, 5.) De Britse SPR begon haar 
werkzaamheden eveneens met het uitzetten van een grote enquête naar spontane telepathie.  
478 J. Simon van der Aa, Henri Brugmans, Gerard Heymans, J.C. Kapteijn, Albert Wijnberg en E.D. Wiersma, ‘Verslag van de séance van 

den heer Peters op maandag 18 october 1920 te Groningen’, Mededeelingen van de Vereeniging voor Psychical Research 1 (1921) 7-11, 7. 
479 Zie: De Blécourt, Het amazonenleger. 
480 Ibidem, 103. Het was Felix Ortt die deze verklaring het actiefst verkondigde.   
481 Simon van der Aa (et al.), ‘Verslag van de séance’, 8. 
482 Ibidem, 10-11.  
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De onderzoekers onthielden zich van een oordeel over de vermogens van Peters, maar 

de spiritisten waren niet te spreken over de aanpak. De onderzoekers moesten leren dat de 

verschijnselen zich gewoonweg niet leenden voor dergelijk streng controlerend onderzoek. 

Goedhart – dezelfde die de oprichting van een Nederlandse SPR had gesteund – drukte het 

als volgt uit: ‘Het is te hopen dat de geachte onderzoekers zullen inzien, dat levensfeiten als 

deze soort niet te brengen zijn onder proefondervindelijk onderzoek of zelfs van een 

onderzoek dat geregeld wordt door de onderzoekers.’
483

 Dit betekende niet dat alle spiritisten 

vonden dat het onderzoek naar mediums gestaakt moest worden, maar wel dat er voor een 

andere aanpak moest worden gekozen. De hierop volgende discussie laat zien dat binnen het 

psychisch onderzoek verschillende ideeën bestonden over hoe de verschijnselen het best 

onderzocht konden worden. 

 Volgens de spiritistisch georiënteerde leden van de Nederlandse SPR was het keurslijf 

van de telepathie debet aan de onbehoorlijke behandeling van de mediums. De 

vooraanstaande spiritist Valckenier Suringar achtte de behandeling van psychometrische 

mediums door de SPR dusdanig stuitend dat hij een brief stuurde in reactie op de 

jaarvergadering waar Zeehandelaar had gesteld dat de medewerking van de spiritisten nogal 

te wensen overliet.
484

 Valckenier Suringar schreef: ‘De Heer Zeehandelaar en de andere 

personen die als de eigenlijke onderzoekers in de vereeniging op de voorgrond treden, 

trachten alle verschijnsels, zoo lang als dit mogelijk zal zijn, telepatisch te verklaren, in ’t 

algemeen zóó, dat de verklaring zoo veel mogelijk aansluit aan de bestaande natuurkunde; zij 

werken met de verschijnselen zooals zij werken met b.v. elecriciteit, zuiver verstandelijk.’
485

 

Deze houding schaadde volgens Valckenier Suringar de onderzoekingen. Doordat de 

onderzoekers aan de spiritistische hypothese geen enkele waarde toekenden, werd een te 

negatieve omgeving voor het medium gecreëerd. En dat terwijl volgens deze spiritist juist een 

warme en sympathieke omgeving voor het medium van cruciaal belang werd geacht. Door de 

bovennatuurlijke ruimte van het onderzoeksobject in te perken werd tegelijkertijd de 

bewegingsruimte van het medium beperkt.  

 De vraag was in hoeverre het ‘bijzondere’ karakter van de begaafden in ogenschouw 

moest worden genomen. Moest in de experimenten een geesteswetenschappelijke benadering 

worden gekozen met aandacht voor de subjectieve beleving en het ‘invoelen’ en ‘begrijpen’ 

daarvan, of moesten juist de fysiologische resultaten ‘ohne Seele’ met objectieve gegevens 

                                           
483 Pieter Goedhart, ‘Aan de vereeniging voor psychisch onderzoek’, Het Toekomstig Leven (1921) 71. 
484  Zeehandelaar hield een rede over ‘den hedendaagschen stand van Psychical Research’. Henri Brugmans, ‘Jaarvergadering en 

jaarverslag’, Mededeelingen van de Vereeniging voor Psychical Research 2 (1921) 1. 
485 Ibidem, 10-11. 
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voorrang hebben?
486

 De jurist Pieter (P.W.J.H.) Cort van der Linden reageerde fel op de 

ingezonden brief van Valckenier Suringar. Zijn vader, de oud-premier Pieter (P.W.A.) Cort 

van der Linden, had zijn belangstelling voor het psychisch onderzoek overgedragen op zijn 

zoon. Deze Cort van der Linden jr. stelde onomwonden dat het bij het onderzoeken van 

seances niet ging ‘(…) om een “gemoedelijk” avondpartijtje’. Het is aan de onderzoeker om 

‘(…) critisch, koud wetenschappelijk te zijn’, en de mediums zijn ‘(…) als ik het zoo mag 

uitdrukken “proefkonijnen”’.  

 Cort van der Linden jr. zette zijn vraagtekens bij het uitgangspunt dat geesten zich 

enkel manifesteren in prettige omstandigheden: ‘Ik zie niet in m.a.w. waarom een zich 

manifesteerende “geest” aanstoot zou nemen aan scherp scepticisme. Hij kon dit, dunkt mij, 

verwachten. Het manifesteeren zal toch wel niet alleen beperkt zijn tot sentimenteele oude 

juffers.’
487

 Valckenier Suringar en ook Goedhart reageerden op dit weerwoord van Cort van 

der Linden door hem te herinneren aan het feit dat dit psychologische proeven waren waarbij 

de psyche nu eenmaal een belangrijke rol speelde en dat het dus noodzakelijk was de te 

onderzoeken mediums op hun gemak te stellen.  

De spiritisten stelden hier de gehanteerde definitie van telepathie ter discussie. 

Goedhart was de volgende mening toegedaan: ‘Telepathie is het samenvallen van twee 

bewustheidsstroomen. Elke uitbreiding van dit begrip is onwetenschappelijk en zonder eenig 

spoor van recht.’
488

 De spiritisten meenden dat de onderzoekers door zich exclusief te richten 

op telepathie, in feite zich wilden ontdoen van de spiritistische context. Valckenier Suringar 

stelde: ‘Het is gemakkelijk alles telepathie te noemen; maar daardoor gaat de omlijning van 

dat begrip verloren en verliest het zijn wetenschappelijke waarde, krijgt een negatieve 

beteekenis, gelijk staande met a-spiritistisch.’
489

 De uiteenlopende meningen over de 

hantering van het medium, van de proefpersoon, werden geduid in de context van telepathie 

versus de spiritistische hypothese. Wanneer een onderzoeker enkel uitging van telepathie, zou 

een medium zich niet serieus genomen voelen en zouden de resultaten als vanzelf 

tegenvallen. Heymans wilde enkel werken met nuchtere mediums ‘(…) die deze of dergelijke 

gaven bezitten, ze niet alleen gebruiken voor gezelschapspelletjes of fantastische 

bespiegelingen, maar, met de aan verstandige menschen eigen bescheidenheid, evenals de 

heer Van Dam zichzelf en hun gaven ter beschikking stellen van geschoolde 

                                           
486 Vijselaar & Abma, ‘Psychiatrie in meervoud’, 6. 
487 Pieter Cort van der Linden, ‘Ingezonden’, Mededeelingen van de Vereeniging voor Psychical Research 3 (1921) 31-32, 32. 
488 Pieter Goedhart, ‘Ingezonden stukken’, Mededeelingen van de Vereeniging voor Psychical Research 4 (1921) 13-17, 17. 
489 Ibidem, 14. 
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wetenschappelijke onderzoekers’.
490

 Maar deze ideale proefpersonen bleken moeilijk te 

vinden. 

 De discussies naar aanleiding van de seances met de psychometrist Peters zorgden 

ervoor dat de onderzoekers van de SPR te boek kwamen te staan als koud, hyperkritisch en 

antispiritistisch. Behalve het Nederlands psychometrisch medium mevrouw Akkeringa wilde 

geen enkel medium zich meer lenen om onderzocht te worden door de SPR.
491

 De Fremery 

deed een dappere poging beide partijen dichter bij elkaar te brengen door ervoor te pleiten het 

spiritisme als werkhypothese te beschouwen, want: ‘(…) dat wij, door de spiritistische theorie 

te aanvaarden als werk-hypothese, bevorderlijk zijn aan psychical research, staat vast. (…) 

Bovendien komen wij met haar het verste bij de mediums, die haar aanhangen. Haar 

beteekenis voor psychical research is dan ook niet te onderschatten en in het eind zal wel 

blijken of zij ten slotte al dan niet als juist moet worden erkend.’
492

 In de discussies over 

telepathie versus spiritisme, over strenge controle tegenover spontane verschijnselen, stond in 

feite de zoektocht naar de juiste onderzoeksmethode centraal, en daarmee een verkenning van 

de aard en omvang van de bovennatuur.  

 

FEIT EN HYPOTHESE 

In 1925 bereikte de SPR een dieptepunt: het hele dagelijks bestuur trad af, inclusief Heymans 

en Brugmans.
493

 Vanwege het uitblijven van proefpersonen werd er door de SPR nauwelijks 

zelf onderzoek gedaan. In 1924 was al geconstateerd: ‘Het algemeene beeld van het leven 

onzer Vereeniging over het afgeloopen jaar past bij dat der voorafgaande jaren: het is een 

kwijnend bestaan en de levensvatbaarheid blijkt vooralsnog gering.’
494

 Op de vraag van 

Zeehandelaar naar het waarom van het aftreden van het bestuur ‘(…) wijst de voorzitter op 

een wederzijdsche onvoldaanheid: vele leden verwachten iets anders van het bestuur dan wat 

het geeft, hetgeen mede blijkt uit het verminderen van het ledental’.
495

 Het bestuur voelde 

zich niet gesteund door de leden; er was maar weinig medewerking en inbreng van 

                                           
490 Heymans, ‘Over de verklaring’, 16. 
491 Nummer 6 (1923) van de Mededeelingen van de Vereeniging voor Psychical Research is bijna geheel gewijd aan onderzoekingen van 
deze Naatje Akkeringa-Kromme (1868-1942), weduwe van de arts Evert Adam Akkeringa. (Zie ook: De Blécourt, Het amazonenleger, 

104.) De succesvolle seances met haar – gerapporteerd in de genoemde aflevering van Mededeelingen – werden gehouden in aanwezigheid 

van onder anderen Van Suchtelen en Van der Hoop. Zij achtten de spiritistische hypothese te ingewikkeld om hier bewezen te kunnen 
worden geacht, en verwezen in plaats daarvan naar het ‘onbewuste zieleleven’, dat nu eenmaal is gekenmerkt door een zekere ‘vaagheid en 

beeldspraak’. Johannes van der Hoop en Nico van Suchtelen, ‘Algemeene beschouwingen’, Mededeelingen van de Vereeniging voor 

Psychical Research 6 (1923) 35-49, 47.  
492  Henri de Fremery, ‘De beteekenis der spiritistische hypothese voor psychical research’, Mededeelingen van de Vereeniging voor 

Psychical Research 5 (1923) 3-15, 15. 
493 Brugmans trad in 1929 opnieuw toe tot het hoofdbestuur van SPR, ditmaal zonder functie. In 1938 legde hij die functie neer. In 1953 was 
hij wel bereid om een eventuele Groningse afdeling van de SPR te leiden. (Wilhelm Tenhaeff, ‘IM Brugmans’, Tijdschrift voor 

Parapsychologie (1961) 146.) 
494 Henri Brugmans, ‘Jaarverslag’, Mededeelingen van de Vereeniging voor Psychical Research 8 (1924) 3-9, 3. 
495 Henri Brugmans, ‘Jaarvergadering’, Mededeelingen van de Vereeniging voor Psychical Research 10 (1925) 39-46, 43. 
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interessant onderzoek. De Fremery wierp nog tegen dat dit nu ook eenmaal de aard is van het 

onderzoek; de verschijnselen zijn immers zeldzaam. Maar Heymans was niet te vermurwen, 

bedankte iedereen hartelijk voor de warme en waarderende woorden en hield zich hierna niet 

meer bezig met psychisch onderzoek. Vervolgens trad zijn leerling Leo Polak aan als nieuwe 

voorzitter van de Nederlandse SPR, waarmee een verdere verslechtering van de interne 

verhoudingen zich doorzette. 

 Met zijn eerste rede als voorzitter, op 2 april 1926, wekte Polak al meteen veel 

weerstand. In ‘Feit en hypothese’ stelde Polak – en daarin volgde hij Heymans – dat het 

nodig was eerst feiten te vinden om daarna theorieën daaruit af te kunnen leiden. Hij was 

echter teleurgesteld in de vooruitgang: ‘(…) trots onderzoekingen en verslagen, die 

bibliotheken vullen, heerst omtrent de feiten zelf de meest hopeloze onzekerheid en strijd 

(…).’
496

 Polak vond dat veel onderzoekers zich hadden laten beetnemen en zich daarnaast 

ook vaak te veel hadden laten meeslepen in het wonderlijke van occulte verschijnselen. Hij 

meende dat occulte verschijnselen juist niets met wonderen van doen hadden en het was de 

taak van de SPR om dit aan te tonen: ‘Trouwens, heel het bestaan en het recht van bestaan 

ener S.P.R. berust op de vooronderstelling, dat wij ook bij de okkulte verschijnselen niet met 

“wonderen”, maar met iets streng wetteliks en dus verklaarbaars te doen hebben, zodat het de 

moeite waard is, de oorzaken en wetten, die hier heersen, op te sporen.’
497

  

 Polak deelde met Heymans het idee dat de menselijke geest het primaat was van de 

werkelijkheid, en in navolging van Kant stelde Polak dat het bestaan van geesten in principe 

ondenkbaar is. Voor vaststelling van eventuele andere occulte feiten was het nodig om eerst 

bij de proefpersoon na te gaan wat er zich in zijn of haar bewustzijn afspeelde. Polak richtte 

zich vooral op het onderzoeken van de psychometristen, wat volgens hem nog nooit op een 

wetenschappelijke wijze was gebeurd. Hier stelde Polak een methode voor waarbij bedrog en 

eventuele andere informatiebronnen compleet werden uitgesloten: ‘(…) zodat men uitsluitend 

overhoudt, wat naar aanleiding der in verband met het voorwerp zelf opgetreden 

gewaarwordingen of, algemener, bewustzijnwijzigingen, wordt ondersteld en verkondigd.’
498

 

Hierbij diende de psychometrist kritisch te worden ondervraagd en zo veel mogelijk te 

worden uitgesloten van enige invloed van buitenaf. Vooral spiritisten hadden moeite met 

deze voorgestelde benadering van de proefpersonen en dus met de rede van Polak.  

De botsingen met de spiritisten bereikten onder Polak het kookpunt. De spiritist 

Goedhart was een van de toehoorders van de rede en ging na afloop met Polak in discussie. 

                                           
496 Leo Polak, ‘Feit en hypothese’, Mededeelingen van de Vereeniging voor Psychical Research 12 (1926) 10-29, 10. 
497 Ibidem, 18. 
498 Ibidem, 23. 
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Volgens de spiritist was het absoluut nog geen uitgemaakte zaak dat geesten niet zouden 

bestaan. Polak antwoordde hem dat dit een typische reactie is die te duiden is als een 

‘geloofsuiting’.
499

 Dit schoot Goedhart in het verkeerde keelgat. Onder de kop ‘Bedroevend’ 

zette Goedhart in Het Toekomstig Leven zijn bezwaren uiteen. Hij was zeker niet zomaar tot 

de conclusie gekomen dat communicatie met geesten mogelijk was; hij was hiertoe gekomen 

op basis van feiten. Feiten, die hij ook zelf had waargenomen. Volgens Polak sloten de 

gedane onderzoekingen – bijvoorbeeld die van William Crookes – eventuele foutenbronnen 

niet volledig uit. En hier was Goedhart het pertinent mee oneens: dergelijke experimenten 

hadden hem namelijk wél overtuigd.
500

  

Behalve over het feit dat Polak het bestaan van geesten ontkende, waren de spiritisten 

er vooral ook teleurgesteld over dat de nieuwe voorzitter al het voorgaande onderzoek naar de 

prullenbak verwees. Zoals een spiritist het in een ingezonden brief verwoordde: ‘Wie lid van 

een parapsychologische vereeniging wordt staat het vrij alle hypothesen (animisme, 

spiritisme enz.) te bestrijden, maar het staat hem niet vrij, Telekinese, Materialisatie, 

Telepathie en andere phenomenen in hare (sic) realiteit te betwijfelen, omdat zij door een rij 

groote onderzoekers als vaststaande bewezen is.’
501

 Kortom, Polak verschilde met de 

spiritisten ook van mening over welke feiten al waren aangetoond. Waar het voor de 

spiritisten een uitgemaakte zaak was, stelde Polak voor opnieuw onderzoek te doen. 

 Het voorzitterschap van Polak was geen lang leven beschoren en onder druk van het 

bestuur trad hij begin 1928 af. De ruzie tussen de spiritisten en de kritische onderzoekers leek 

een vroegtijdig einde van de SPR in te luiden. Met het aftreden van Polak, het geruzie met de 

spiritisten en het nog steeds teruglopende ledenaantal meende de zittende secretaris, H.M. 

van Dijk, dat de zaak ten einde liep: ‘Persoonlijk ben ik van meening dat er voor een 

vereeniging als de SPR in ons land geen bestaansmogelijkheid bestaat. Ik meende dan ook op 

de laatste Bestuursvergadering er op te moeten aandringen de vereeniging op te heffen.’
502

 De 

secretaris steunde Polak in zijn harde aanpak, maar de meeste leden van de SPR gaven hem 

juist de schuld van de teloorgang van de vereniging. De spiritist en tevens SPR-lid Rudolf 

Otto van Holthe tot Echten was ook van mening dat ontbinding van de vereniging de enige 

reële mogelijkheid was en verwees daarbij naar Polak: ‘Deze is geneigd bij alle occulte 

                                           
499 Leo Polak, ‘Feit en hypothese’, 27. 
500 Pieter Goedhart, ‘Bedroevend’, Het Toekomstig Leven (1927) 2-5. 
501 J.M., ‘Ingezonden (rem voor het onderzoek)’, Het Toekomstig Leven (1927) 47. 
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verschijnselij bedrog te zien. Als men op dat standpunt staat is het beter dat de vereeniging 

maar geen onderzoek meer instelt.’
503

  

Het bestaan van de SPR hing aan een zijden draadje en er werd nog een laatste poging 

ondernomen de zaak levend te houden. Na het vertrek van veel leden werd op 20 oktober 

1928 een bestuur samengesteld onder voorzitterschap van de Amsterdamse advocaat en oud-

voorzitter van de Vereniging tegen Kwakzalverij Pieter Willem de Koning (1867-1931). 

Evenwel was er zeker geen sprake van een gezonde club, zoals de secretaris stelde: ‘Op de 

laatste Bestuursvergadering gebruikte de nieuwe voorzitter, tot bestrijding van mijn voorstel 

tot opheffing der Vereniging het beeld dat het gemakkelijker was een stervende weer zijn 

gezondheid te geven, dan een doode weer ten leven op te wekken.’
504

  

Waar de VPO vooral tegenwerking kreeg vanuit de gevestigde wetenschappelijke 

orde – met name van medici – kon de SPR bogen op inspanningen van verschillende 

gerespecteerde wetenschappers die als arts of filosoof een zekere naam hadden. Zeker onder 

het voorzitterschap van Heymans leek de wetenschappelijke legitimiteit van het psychisch 

onderzoek daarmee gewaarborgd, waarbij vooral de inbedding van de telepathie in een 

psychomonistische en psychoanalytische context steun bood. Nog geen tien jaar na haar 

oprichting had de Nederlandse SPR te kampen met zwaar weer. Net als in de vorige 

sleutelperiode bleek het publieke draagvlak voor kritisch onderzoek naar de bovennatuur niet 

groot. We zullen in het volgende hoofdstuk zien hoe de SPR weer tot leven werd gewekt door 

Dietz en Tenhaeff, die erin leken te slagen een balans te vinden tussen wetenschappelijke 

legitimiteit en publiek draagvlak. 

 

 

CONCLUSIES 

In de jaren tien van de twintigste eeuw vonden de eerste institutionaliseringen van de 

Nederlandse parapsychologie plaats. Met de oprichting van de VPO in 1915 en die van de 

SPR in 1919 werd een begin gemaakt met een georganiseerde vorm van parapsychologisch 

onderzoek. Ook hier bleek de parapsychologie een onderdeel van de psychologie. Door de 

inmenging van verschillende geïnteresseerden in deze verenigingen – van onderwijzers tot 

psychiaters en theologen en van spiritisten tot pedagogen – kunnen deze verenigingen worden 

beschouwd als onderdeel van een ‘predisciplinaire psychologiebeoefening’. Bovendien was 

                                           
503 ‘Notulen van de ledenvergadering der studievereeniging voor “psychical research”’, Mededeelingen van de Vereeniging voor Psychical 

Research 14 (1929) 4-10, 5. 
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Heymans niet alleen de grondlegger van de Nederlandse experimentele psychologie, maar 

ook van de parapsychologie. Onder zijn voorzitterschap maakte de SPR een aantal vruchtbare 

jaren door, waarbij het experimenteren met Van Dam als een van de hoogtepunten kan 

worden gezien.  

Heymans en de zijnen hielden zich bezig met het onderzoek naar het menselijk 

bewustzijn. De psychomonistische hypothese was dat ieders bewustzijn deel uitmaakt van 

een wereldbewustzijn en dat op deze manier telepathie zou kunnen worden verklaard. Vanuit 

een jungiaanse opvatting van de psychoanalyse was er eveneens belangstelling voor 

verschijnselen als de telepathie, die op een onderlinge geestelijke verbondenheid tussen 

mensen zou duiden. Het menselijk bewustzijn en dus ook telepathie konden worden 

onderzocht met behulp van enquêtes, maar liever nog met experimenteel onderzoek. 

Heymans begon met zijn beroemde Van Damexperiment een onderzoekstraditie in de 

parapsychologie die zich richtte op het isoleren van de bovennatuurlijke verschijnselen in een 

experimentele opzet, waarop uiteindelijk statistische berekeningen konden worden toegepast 

om te bezien of de resultaten afweken van kans. Het object en de methode voor zowel 

psychologisch als parapsychologisch onderzoek waren daarmee dezelfde in deze tweede 

sleutelperiode.  

Door de nadruk op telepathie nam de SPR expliciet afstand van het spiritisme. De 

SPR-leden hadden zich als doel gesteld om de opvattingen onder de spiritisten te 

doorgronden door uiteindelijk het occulte karakter van de verschijnselen weg te nemen. 

Hierdoor kwam de SPR al vrij snel na haar oprichting in zwaar weer. Voor het doen van 

onderzoek, experimenteel of door middel van enquêtes, was medewerking van begaafde 

proefpersonen hard nodig, maar door de uiterst kritische houding van de SPR-leden 

tegenover het spiritisme werd de samenwerking met de spiritistische mediums sterk 

bemoeilijkt. Van Dam bleek een uitzondering te zijn als proefpersoon. Uiteindelijk maakte dit 

het onderzoek dusdanig problematisch dat Heymans en de zijnen in 1925 uit het bestuur van 

de SPR stapten.  

 De wetenschappelijke legitimiteit van parapsychologisch onderzoek leek in de jaren 

tien en twintig gewaarborgd, doordat het bewustzijn centraal stond en vooral telepathie daar 

prima deel van zou kunnen uitmaken. Het publieke draagvlak voor het onderzoek lag 

daarentegen een stuk moeilijker, terwijl tegelijkertijd de markt voor de bovennatuur alleen 

maar leek te groeien. De VPO zette zich in voor deze markt en probeerde de rol van 

magnetiseurs tegenover het artsenmonopolie veilig te stellen. Maar juist vanwege haar 

bemoeienis met de praktijk werd de VPO niet als wetenschappelijk legitiem gezien. Waar de 
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VPO kon rekenen op publiek draagvlak en geen wetenschappelijke legitimiteit bezat, was het 

voor de SPR precies andersom: deze kon bogen op meer wetenschappelijke ruggensteun, 

maar had een moeilijke verhouding met het publieke domein waar de spiritisten deel van 

uitmaakten. 

In deze tweede sleutelperiode vond de eerste institutionalisering van de 

parapsychologie plaats in de bredere context van een psychologie waarin het bewustzijn 

centraal stond en psychoanalytische en psychomonistische verklaringskaders het bestaan van 

telepathie leken te ondersteunen. Heymans en de zijnen stonden een utopische psychologie 

voor, waarvan experimenteel en empirisch onderzoek het fundament vormden. Een probleem 

was dat deze wetenschappelijke legitimiteit de verhouding met het publiek moeilijker maakte. 

De distantie die noodzakelijk was om wetenschappelijk aanzien te verwerven, bemoeilijkte 

het nauwe contact dat noodzakelijk was om überhaupt onderzoek te kunnen doen. De markt 

voor de bovennatuur was groeiende, maar wetenschappelijk gezien leek daar weinig mee te 

kunnen worden gedaan. 

De SPR leek in dit krachtenveld na 1925 ten onder te zullen gaan, zeker nadat onder 

het voorzitterschap van Polak de verhoudingen verslechterden. Maar na diens aftreden in 

1928 bleek een wederopstanding van de SPR mogelijk. Deze ontwikkelingen staan centraal 

in het volgende hoofdstuk. 
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HOOFDSTUK 4 DE BOVENNATUUR IN DE PRAKTIJK 

ACADEMISCHE VERBINTENISSEN 1928-1940 

 

 

 

Helaas, Kant’s wijsheid bleek een preek voor stomme dieren. 

’t Bevrijde bijgeloof wil zijn Heksensabbath vieren 

En ’t Hoogst-geleerd gezag, dat predikt weer zijn spoken. 

A.H. van der Feen
505

 

 

 

 

DE STRIJD OM DE PARAPSYCHOLOGIE 

Op 20 oktober 1932 hield de bioloog en zenuwarts Paul Dietz zijn openbare les De strijd om 

de parapsychologie, ter gelegenheid van de instelling van zijn privaatdocentschap in de 

parapsychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Dit betekende dat hij vanaf dat moment als 

eerste in Nederland – weliswaar onbezoldigd – universitaire colleges gaf over 

parapsychologische onderwerpen. In zijn drukbezochte openbare les presenteerde Dietz de 

parapsychologie als een ‘normale’, jonge wetenschap vol beloften voor de toekomst.  

Hij opende zijn les door de alomtegenwoordigheid van de bovennatuurlijke ervaring 

te benadrukken: ‘De geschiedenis der menschheid is vervuld van het wonder.’ Maar de 

laatste vierhonderd jaar had de westerse, blanke mens zich door de ontwikkeling van de 

natuurwetenschap sterk onttrokken aan dit ‘wonderdenken’. Zonder Weber te noemen sloot 

Dietz naadloos aan bij diens onttoveringsthese, want als ‘alleen en uitsluitend waarneming en 

logische redeneering als kenbron van alle waarheid worden erkend, vertoont het menschelijk 

denken steeds sterker de neiging alles te rationaliseeren en te mechaniseeren’.
506

 De 

hegemonie van de natuurwetenschap had ertoe geleid dat álles mechanistisch verklaard moest 

worden; zelfs de mens en zijn ziel. Daarmee werd volgens Dietz het wonder gereduceerd tot 

‘dwaling’ en ‘domheid’, of hoogstens gezien als ‘bijgeloof’ en ‘overblijfselen uit de “tijden 

der onwetenheid”’.
507

  

                                           
505  Uit gedicht: A.H. van der Feen, ‘Leerstoel voor de parapsychologie’, Groot Nederland: letterkundig maandschrift voor den 

Nederlandschen stam 33 2 (1935) 340. 
506 Paul Dietz, De strijd om de parapsychologie (Den Haag 1932) 4. 
507 Ibidem, 5-6. 
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Nu zag Dietz wel tekenen dat de mechanistische en rationalistische 

wetenschapsopvatting aan zeggingskracht aan het inboeten was. Door recent onderzoek was 

gebleken dat ‘hoe dieper men de realiteit aanboorde, te meer bleek deze haar mystiek wezen 

te onthullen en de wereld werd niet begrijpelijker, maar raadselachtiger’. In de 

natuurwetenschap was onder andere door de relativiteitstheorie het causaliteitsbeginsel aan 

het wankelen gebracht. Ook in de biologie – Dietz’ eigen terrein – was er sprake van een 

neovitalistische invloed, en zelfs in de psychologie was men ‘begonnen te twijfelen aan haar 

steeds weer mislukkende pogingen, al wat de menschelijke ziel beweegt, terug te brengen tot 

hersenphysiologische en associatieve werkingen en zij maakt met Freud een resoluut 

rechtsomkeert om volgens de methode der introspectie af te dalen in de diepte der ziel’.
508

 

Het waren gunstige omstandigheden voor de ontwikkeling van een nieuwe wetenschap: de 

parapsychologie. Dietz benadrukte hiermee niet alleen de verwantschap tussen de 

parapsychologie en de psychologie, maar ook de verwantschap van de parapsychologie met 

de natuurwetenschappen. De inmenging van natuurwetenschappers met de parapsychologie 

groeide in de jaren dertig. 

De parapsychologie was er juist op gericht, volgens Dietz, om het veronderstelde 

wonderkarakter aan de bovennatuurlijke fenomenen te ontnemen. Hiermee sloot hij aan bij de 

woorden die Heymans uitsprak in zijn rede ter gelegenheid van de oprichting van de SPR. 

Dietz: ‘De parapsychologie beschouwt de phaenomenen, die zij bestudeert, niet als 

goddelijke wonderen, noch als uiting van duivelsche machten; zij beweert niet den toegang te 

openen tot fantastische geestenwerelden; zij wil niets meer, maar ook niets minder wezen dan 

een nieuwe wetenschap van een groote groep verschijnselen, die omtrent aard en vermogens 

der menschelijke ziel nieuwe en zeer verrassende uitkomsten geeft.’
509

  

Langzamerhand werden volgens Dietz de door parapsychologen onderzochte 

verschijnselen steeds meer geaccepteerd. Hij maakte een onderscheid tussen ‘subjectieve’ en 

‘objectieve’ verschijnselen, oftewel tussen psychische en fysieke verschijnselen. De 

subjectieve verschijnselen, zoals de telepathie, die ‘supranormale kennis omtrent het 

verborgen heden, het verleden en zelfs misschien omtrent de toekomst’ boden, werden 

intussen als aannemelijk opgevat, stelde Dietz. Ook een deel van de ‘objectieve, de physische 

verschijnselen’, zoals telekinese en teleplasmavorming (waarbij een geest zich kon 

materialiseren in een bepaalde substantie), werd inmiddels geaccepteerd. Maar over een 

aantal andere uit deze categorie werd nog flink gestreden, bijvoorbeeld over het automatisch 

                                           
508 Dietz, Strijd, 27-28. 
509 Ibidem, 8. 
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schrijven, geestenstemmen en geestenfotografie. Dietz achtte het ‘zeer goed mogelijk, dat zij 

op den duur niet zullen kunnen worden gehandhaafd’. De tijd zou het moeten leren.
510

 In elk 

geval is duidelijk dat volgens Dietz in de jaren dertig een heel scala aan verschijnselen in de 

parapsychologie kon worden onderzocht. 

De langdurige strijd om erkenning van de onderzochte verschijnselen had ervoor 

gezorgd dat de methoden van de parapsychologische experimenten steeds meer werden 

verfijnd. In Nederland was het Heymans die door zijn vernuftige onderzoek ‘praktische 

zekerheid’ had geleverd voor het bestaan van telepathie, meende Dietz.
 
Dit was ongeveer het 

hoogst haalbare, want iets onomstotelijk bewijzen was onmogelijk: ‘Alle menschenwerk is nu 

eenmaal onvolmaakt en ook de wetenschappelijkste methode kan het nooit verder brengen 

dan tot die “aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid”.’ Dietz meende dat, in vergelijking 

met andere wetenschappen, ‘(…) onze jonge wetenschap heusch geen slecht figuur maakt’.
511

 

Zijn eigen aanstelling als privaatdocent was een teken van het succes van de parapsychologie, 

en ook aan de universiteiten van Oxford, Cambridge, Londen, Parijs, Kopenhagen, Oslo, 

Wenen, Praag en Giessen werden (facultatieve) cursussen in de parapsychologie verzorgd. In 

Argentinië was in Buenos Aires zelfs een leerstoel in de parapsychologie gesticht, volgens 

Dietz.
512

  

Ondanks deze successen was de strijd zeker nog niet gestreden. Parapsychologen 

moesten zich blijven verweren tegen de ‘principieele negatie’ van (natuur)wetenschappers 

enerzijds en ‘het al te gereede en oncritische geloof in de bovenzinnelijke verschijnselen’ 

anderzijds.
513

 Dietz richtte zijn pijlen bij dit laatste op het populaire spiritisme, ‘het vulgaire 

van de seancekamer, dat helaas op schrikbarende wijze voortwoekert, dat even fantastisch is 

als onwetend omtrent de beginselen der psychologie en waarvan het bedrog, de schering en 

het zelfbedrog de inslag is’.
514

 Hiermee zette Dietz de door de SPR ingeslagen weg voort om 

zo veel mogelijk distantie te creëren ten opzichte van het spiritistische geloof en daarentegen 

vooral aan te sluiten bij de psychologie.  

Voor Dietz waren de parapsychologie en de psychologie een en dezelfde wetenschap. 

Niet alleen omdat de positie van beide problematisch was: ‘[De parapsychologie] neemt, 

evenals trouwens de psychologie (…) een eigenaardige positie in tussen de 

                                           
510 Dietz, Strijd, 16. 
511 Ibidem, 14. 
512 Ibidem, 17. Het ging hier niet om een leerstoel parapsychologie als dusdanig, maar om het directeurschap van de Argentijnse psychiater 

en professor Enrique Mouchet van het Departement Psicología Paranormal, onderdeel van het in 1931 opgerichte Instituto de Psicología van 
de Universiteit te Buenos Aires. Hij integreerde het parapsychologisch onderzoek in de Argentijnse universiteit. Zie: Alejandro Parra, 

‘Parapsychology in Argentina: brief history and future possibilities’, Journal of the Society for Psychical Research 60 (1995) 214-228, 215. 
513 Dietz, Strijd, 17. 
514 Ibidem, 19. 
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natuurwetenschappen en de humaniora.’
515

 Maar ook omdat de verschijnselen uiteindelijk uit 

één mens voortkwamen: ‘Want onze scheiding tusschen “normale” psychologie en 

parapsychologie is slechts een voorloopige, een kunstmatige – zij zullen moeten worden een 

organisch geheel, uitingen als zij zijn van een en dezelfde psyche.’
516

 Het onderzoek op het 

terrein van de parapsychologie zou uiteindelijk ons dagelijks leven verbeteren: ‘[V]an de 

parapsychologische ontdekkingen die analoog zullen zijn aan de uitvinding van den 

electrischen motor en de radio, kunnen wij ons nog geen denkbeeld vormen.’
517

 Het publieke 

belang bij parapsychologisch onderzoek hoefde zich dus zeker niet te beperken tot de 

beantwoording van levensvragen; de parapsychologie zou zelfs praktisch nut opleveren. Deze 

praktische toepassing van kennis was in de jaren dertig in de gehele psychologie een 

belangrijk thema. 

 Dietz hield een rede vol beloften voor de toekomst, maar aan het slot benadrukte hij 

hoezeer de jonge wetenschap nog in de kinderschoenen stond. Onder leiding van Dietz kon 

de student dit onontgonnen terrein verkennen: ‘Juist omdat ik in het besef leef een 

wetenschap te dienen, die nog op menig punt in een chaotischen toestand verkeert, gevoel ik 

mij ten uwer opzichte meer als een gids onder wiens leiding een nog maagdelijk terrein wordt 

geexploreerd, dan als een leraar, die U kant en klare kennis kan voorzetten (…).’
518

 Hij 

hoopte met zijn lessen in elk geval de overtuiging te kunnen verspreiden dat ‘de materie 

slechts als materiaal en het geestelijke als primair moet worden geacht, met al zijn zware 

consequenties. Ik geloof niet, dat de menschheid er slechter aan toe zal zijn, wanneer deze 

levens- en wereldopvatting haar in vleesch en bloed is overgegaan.’
519

 

 

 

ACADEMISCHE VERBINTENISSEN 

Dietz koos zijn woorden tijdens de openbare les zorgvuldig. Hij liet op de eerste plaats zien 

hoezeer de – moeilijke – parapsychologie gewoon deel uitmaakte van de wetenschap. Het 

wonder had de mens altijd gefascineerd en in het huidige wetenschapsklimaat – waarin de 

onbepaaldheid van de fysische realiteit steeds meer werd benadrukt – bleken de 

bovennatuurlijke verschijnselen ineens zo wonderlijk niet. Sowieso was de parapsychologie 

erop gericht het wonderkarakter aan de fenomenen te ontnemen. Dit was vooral ook gelukt 

door de voortschrijdende methodologische ontwikkelingen, waardoor zo goed als zekere 

                                           
515 Dietz, Strijd, 23. 
516 Ibidem, 25. 
517 Ibidem, 26. 
518 Ibidem, 30-31. 
519 Ibidem, 30. 
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kennis kon worden geleverd. Bovendien benadrukte Dietz hoezeer de parapsychologie 

hiermee losstond van het ‘vulgaire’ spiritisme en dus een ‘echt’ wetenschapsgebied was. 

Dietz benadrukte verder hoe relevant parapsychologische kennis zou zijn. De nadruk op het 

individuele en unieke kon zoveel waardevolle wetenschappelijke inzichten leveren dat allerlei 

wetenschapsdomeinen erbij gebaat zouden zijn. Hiermee zou parapsychologische kennis 

uiteindelijk praktische toepassingen kunnen opleveren waarvan we ons nu nog niet eens een 

voorstelling zouden kunnen maken. Kortom, in zijn rede benadrukte Dietz hoezeer de 

serieuze parapsychologie een zinnige bijdrage kon leveren aan de wetenschap en de 

maatschappij. 

Dietz benadrukte in zijn rede voortdurend hoe precair de huidige positie van de 

parapsychologie was. Toch was het opmerkelijk dat slechts vier jaar nadat de Nederlandse 

SPR in 1928 ten dode leek opgeschreven, Dietz op de Rijksuniversiteit Leiden werd 

verwelkomd om daar college te komen geven over de parapsychologie. Wat was er in de 

tussentijd gebeurd? Hoe kwam de parapsychologie in de jaren dertig – als uit het niets – aan 

de universiteit terecht? Dietz was zelfs niet de enige die in de jaren dertig werd aangesteld als 

privaatdocent in de parapsychologie. Wilhelm Tenhaeff zou een jaar later, in 1933, aan de 

Universiteit Utrecht dezelfde functie krijgen toebedeeld. Beiden werden aangesteld bij de 

Faculteit der Wijsbegeerte, waar in deze periode de psychologie nog toe behoorde.  Eerder in 

1933was Tenhaeff onder professor Frans Roels gepromoveerd in de psychologie. Deze twee 

figuren – Dietz en Tenhaeff – staan centraal in dit hoofdstuk, waarin zal worden ingegaan op 

de oprichting van het Tijdschrift voor Parapsychologie in 1928, de totstandkoming van de 

twee privaatdocentschappen, de promotie van Tenhaeff onder Roels in 1933, en de oprichting 

van een laboratorium voor de SPR in 1935.  

De jaren dertig zijn in de historiografie bekend komen te staan als jaren van crisis, de 

depressiejaren, ook voor Nederland.
520

 De beurskrach van 1929 had grote internationale 

gevolgen, waaronder grote werkloosheid. Een pessimistisch gevoel hierover leek in de jaren 

dertig breed te worden gedragen. Zo publiceerde de dichteres Henriëtte Roland Holst haar 

Krisis der westerse kultuur in 1933 en Johan Huizinga in 1935 zijn In de schaduwen van 

morgen: een diagnose van het geestelijk lijden van onzen tijd.
521

 Roland Holst zag de crisis 

van de jaren dertig niet enkel als een politieke en economische. Volgens haar ging de malaise 

verder dan dat en leek de gehele mensheid op haar ondergang af te stevenen. Ook Huizinga 

zag vooral crises op het terrein van de cultuur en in het denken van de jaren dertig. De breed 

                                           
520 P.W. Klein en G.J. Borger (red.), De jaren dertig: aspecten van crisis en werkloosheid (Amsterdam 1979). 
521 Baneke, Synthetisch denken, 42. 
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gevoelde angst in de jaren dertig spitste zich toe op de massa en volksmennerij en op de 

schadelijke gevolgen van technologische ontwikkelingen.
522

  

Tegelijkertijd werden in de jaren dertig vooral ook die thema’s voortgezet die in het 

fin de siècle en in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog de gemoederen sterk hadden 

beziggehouden. Baneke zag naast de Eerste Wereldoorlog ook de crisis van de jaren dertig 

als katalysator van de zoektochten naar synthese die de westerse intellectuelen vanaf het 

einde van de negentiende eeuw al hadden beziggehouden.
523

  

Maar net als in de vorige behandelde perioden vormden ook de jaren dertig geen 

eenduidige negatieve of pessimistische tijd en was er juist ook ruimte voor optimistische en 

op verbetering gerichte ontwikkelingen. Door de Eerste Wereldoorlog was de industrialisatie 

in Nederland versneld. Het isolement van Nederland in de oorlogsjaren had ervoor gezorgd 

dat traditionele, kleine bedrijven het niet hadden gered, en na 1918 – toen de handel weer op 

gang kwam – werd hun plek ingenomen door nieuwe, snel groeiende bedrijven als Philips en 

kunstvezelfabriek Enka. Hierdoor kwam een schaalvergroting op gang waarin de toegepaste 

psychologie een bijdrage kon leveren aan de wederopbouw door ‘the right man in the right 

place’ te leveren en ‘ruim baan voor de begaafden’ te creëren.
524

 Nederland kon enkel lijden 

onder de crises van de jaren dertig doordat het deze schaalvergroting en groei had 

doorgemaakt.
525

  

In de jaren dertig ontstond in deze context ruimte voor de toepassing van 

(para)psychologische kennis. In 1909 had Heymans de inmenging van de psychologie in het 

dagelijks leven al voorspeld: ‘Eenmaal zal de psychologie hare leerjaren achter zich hebben; 

de school verlaten, om het leven binnen te treden; en dat oogenblik zal een van de 

allergewichtigste zijn in de geschiedenis der mensheid.’
526

 De jaren dertig vormden de eerste 

beloftevolle fase van de psychologie, waarbij het uitgangspunt was dat ‘de “technische” 

toepassing van de psychologie in het tijdperk dat nu aanbrak het psychisch welzijn en het 

maatschappelijke functioneren van de mens [zou] kunnen helpen verbeteren’.
527

 Onder de 

noemer ‘psychotechniek’ werden allerlei testen ontwikkeld waardoor het mogelijk zou 

worden het juiste onderwijs aan te bieden, de juiste persoon bij de juiste baan te vinden, of 

betere reclames te ontwikkelen; kortom, op allerlei terreinen van het leven zou verbetering 

                                           
522 Baneke, Synthetisch denken, 43. 
523 Ibidem, 44. 
524 Pieter van Strien, Jacques Dane en Peter van Drunen, Driekwart eeuw psychotechniek in Nederland: de magie van het testen (Assen 

2001) 7-21. 
525 A.C.M. Jansen en M. Smidt, Industrie en ruimte: de industriële ontwikkeling van Nederland in een veranderend sociaal-ruimtelijk bestel 

(Assen 1974). 
526 Gerard Heymans, De toekomstige eeuw der psychologie (Groningen 1909) 27. 
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mogelijk zijn.
528

 Door de praktische relevantie van de psychologie groeide ook haar 

academische inbedding. Dietz stelde dat de parapsychologie en de psychologie een en 

hetzelfde waren; ze hielden zich immers beide bezig met de psyche. In de context van de 

ontwikkeling van de psychotechniek kwam de eerste, voorzichtige, academische inbedding 

van de parapsychologie tot stand.  

 

 

DE EERSTE PRIVAATDOCENTEN 

Dietz hield zijn openbare les onder grote belangstelling.
529

 Volgens Het Vaderland, waarin 

een verslag van de rede was afgedrukt, was de belangstelling ‘buitengewoon groot’. 

Aanwezig waren onder anderen de hoogleraar in de psychiatrie Eugène Carp, maar ook 

spiritisten, theosofen en veel studenten. De journalist was onder de indruk van Dietz: ‘Toen 

wij spreker zoo zagen staan op het voorlezersplaatsje onder den professoralen preekstoel 

dachten wij zoo – daargelaten of het een vér en helderziende inval was – wie weet of die 

stoere, geduldige, geestdriftige apostel der Parapsychologie die wetenschap nog niet eens uit 

den preekstoel mag verkondigen.’
530

 Het was tekenend voor het positieve beeld dat heerste 

van Dietz als academicus.  

De aanstelling van Dietz als privaatdocent in de parapsychologie werd ook positief 

genoemd in het eerste nummer van het Tijdschrift voor Psychologie en haar Grensgebieden, 

dat werd opgericht in 1933.
531

 De oprichting van dit tijdschrift geeft blijk van de grote 

ontwikkelingen die de psychologie als wetenschapsgebied in de jaren dertig doormaakte. Op 

de eerste plaats richtten de bijdragen in dit tijdschrift zich op ‘theoretisch-, experimenteel- en 

medisch-psychologisch gebied’, maar er was, zoals de ondertitel aangaf, eveneens aandacht 

voor de grensgebieden, waaronder de bredere geesteswetenschappen en de parapsychologie. 

In het voorwoord van de redactie was te lezen dat Dietz in contact met het tijdschrift blijk had 

gegeven van ‘een ernstig streven tot wetenschappelijk waardeerbare verheldering van de 

problemen, die zich rond het begrip parapsychologie in den laatsten tijd rangschikken’.
532

 

                                           
528 Zie ook: Eric Haas, Op de juiste plaats: de opkomst van de bedrijfs- en schoolpsychologische beroepspraktijk in Nederland (Hilversum 

1995); Tjibbe Veldkamp en Peter van Drunen, Psychologie als professie: 50 jaar Nederlands instituut van psychologen (Assen 1988). 
529 Johannes Poortman, ‘De Nederlandse studievereniging voor “psychical research” 50 jaar’, Tijdschrift voor Parapsychologie 1 (1929) 1-3. 
530 ‘De strijd om de parapsychologie’, Het Vaderland (21-10-1932) ochtendeditie, eerste blad. 
531 Dietz schreef in TvP over de rede van Tenhaeff: Paul Dietz, ‘Dr. W.H.C. Tenhaeff: over het geestenzien’, Nederlandsch Tijdschrift voor 

de Psychologie 1 10 (1934) 463-465. 
532 Jac. van Essen en C.H. de Leeuw, ‘Ter inleiding’, Nederlandsch Tijdschrift voor de Psychologie 1 1 (1933) 66-76, 72. 
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Dietz was opgeleid als bioloog en als (zenuw)arts.
533

 Hij was in 1878 geboren in 

Amsterdam, als enige zoon van een leraar in de staathuishoudkunde. Tijdens zijn jeugd kwam 

hij veelvuldig in aanraking met de dood. Op 5-jarige leeftijd verloor hij zijn beide ouders, en 

vervolgens overleden in korte tijd zijn oom, zijn neef en zijn nichten aan tuberculose. Tijdens 

een moeizame schooltijd met depressieve perioden, raakte hij geïnteresseerd in 

natuuronderzoek. Hij begon met zijn studie biologie in Groningen en stapte later over naar 

Leiden. Als student had Dietz al belangstelling voor het occulte en was onder andere 

betrokken bij de Theosofische Vereniging. Later zou Dietz zich van de theosofie afkeren en 

richtte hij zich meer op het humanisme en – op aanraden van Tenhaeff – op de vrijmetselarij.  

Na zijn kandidaatsexamen in de biologie in 1906 werd Dietz assistent aan het Instituut 

voor Biologisch Onderzoek der Zee in Den Helder. Hij was intussen begonnen met zijn 

dissertatieonderzoek naar de anatomie van platvissen. Een deel van zijn dissertatie schreef 

Dietz in 1911 in het zoölogisch proefstation in Napels, waar in datzelfde jaar ook de 

fysioloog en latere beroemde fenomenologische psycholoog Frederik Buytendijk vertoefde. 

Langzamerhand begon de bioloog zich te interesseren voor de psychologie van het occulte. In 

1912 promoveerde hij op zijn dissertatie over een vergelijking van de anatomie van de kaak- 

en kieuwboogspieren der teleostei (beenvissen), waarbij één van de stellingen luidde: ‘Bij 

vele, ook hogere dieren, bestaan nog andere dan de ons bekende zintuigelijke 

waarnemingen.’
534

 Dietz was opgeleid als een exacte onderzoeker, die wist hoe 

experimenteel onderzoek gedaan moest worden. 

Gelijk na zijn promotie werd Dietz privaatdocent in de systematische zoölogie aan de 

Rijksuniversiteit Leiden. Hij kreeg in Nederlands-Indië een leerstoel aangeboden, een aanbod 

waar hij uiteindelijk niet op in zou gaan omdat het weer op Sumatra hem niet aansprak. 

Vanaf 1916 begon Dietz te schrijven over psychokinese, wichelroedes en telepathie. Ook 

deed hij zelf experimenteel onderzoek naar het bovennatuurlijke. In 1916 en 1917 ondernam 

hij 5.996 kaartproeven, met in 4.712 gevallen zichzelf als proefpersoon, omdat hij meende 

dat voor het onderzoek niet per se een begaafd persoon nodig was. In het onderzoek schudde 

Dietz met gesloten ogen een pak kaarten en koos hij – nog steeds met de ogen gesloten – een 

kaart, die hij vervolgens in een boek verstopte. Daarna hield hij het boek tegen zijn 

voorhoofd en probeerde hij de kaart te raden. Op deze manier werden zo veel mogelijk 

                                           
533 De hier volgende persoonsbeschrijving van Dietz is grotendeels gebaseerd op de vier biografische stukken die Hein van Dongen heeft 

geschreven in de Spiegel der Parapsychologie. Zie: Hein van Dongen, ‘Heilzame onrust: een biografie van Paul Dietz (deel 1)’, Spiegel der 
Parapsychologie 28 1 (1989) 6-21; ‘Heilzame onrust: een biografie van Paul Dietz (deel 2)’, Spiegel der Parapsychologie 28 3 (1989) 119-

128; Heilzame onrust: leven en denken van Paul Dietz (deel 3), Spiegel der parapsychologie 28 4 (1989) 214-232; ‘Heilzame onrust: leven 

en denken van Paul Dietz (deel 4)’, Spiegel der Parapsychologie 29 2 (1990) 66-72. 
534 Van Dongen, ‘Heilzame onrust (deel 1)’, 12. 
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zintuiglijke indrukken uitgesloten. Later in het experiment werd hij geholpen door iemand die 

de kaarten schudde en de kaart in het boek stopte. Dietz zag deze experimenten – die een 

statistisch significant positief resultaat opleverden – als voorloper van de experimenten van 

Joseph Banks Rhine in de jaren dertig.
535

 In 1925 werd er in het bestuur van de SPR 

gediscussieerd over de proefnemingen. Aangezien de proeven niet waren gedaan onder het 

toeziend oog van het bestuur, werden ze niet opgenomen in de Mededeelingen van de SPR. 

Goedhart zag hierin een teken van de starheid van het bestuur.
536

  

Op aanraden van de filosoof en classicus Karel de Jong – die hem later zou opvolgen 

als privaatdocent – begon Dietz in 1918 op 40-jarige leeftijd aan een studie geneeskunde. Een 

groeiende belangstelling in de psychologie droeg hij zelf aan als reden voor het ondernemen 

van deze tweede studie. Hij werd in 1919 direct bij de oprichting lid van de SPR, maar had 

door zijn drukke studie en gezinsleven geen tijd zich ook actief voor de vereniging in te 

zetten. Wel noemde hij in zijn brief waarin hij verzocht om een aanstelling als privaatdocent 

in de parapsychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden, dat hij gesteund werd door de SPR.
537

 

In 1924 verkreeg Dietz zijn artsendiploma en werd hij assistent van Jelgersma in Rijngeest. 

Een logische keuze, gezien hun gedeelde interesse in de parapsychologie; Jelgersma was 

immers vicevoorzitter van de SPR. Dietz specialiseerde zich tot zenuwarts en vestigde in 

1925 een eigen praktijk in Den Haag. Hij werd specialist bij het socialistische ziekenfonds De 

Volharding, waarmee hij zich verzekerd wist van een solide en regelmatig inkomen.
538

 

Vanuit deze zekere financiële positie ging hij zich steeds meer bezighouden met de 

parapsychologie. Tussen 1928 en 1942 publiceerde hij maar liefst zeventig artikelen in het 

Tijdschrift voor Parapsychologie en vier – populairwetenschappelijke – boeken op dit 

terrein.
539

 Een van de vele bijdragen van Dietz was op het gebied van het parapsychologische 

vocabulaire; zo introduceerde hij het woord ‘paragnosie’, waar uiteindelijk het woord 

‘paragnost’ van werd afgeleid.
540

 In 1931 publiceerde Dietz zijn Telepathie en psychologie 

der menigte, waarin hij inging op de macht van de massa over het individu, een populair 

onderwerp in de jaren dertig: ‘Wat is nu deze geheimzinnige meeslepende kracht, deze 

stroming, die de mensch drijft, wat hij eigenlijk niet wil, of hem althans veel verder meesleurt 

                                           
535 Dietz publiceerde zijn resultaten in De Nieuwe Gids: Paul Dietz, ‘Experimenteele telepathie of gedachten-overbrenging’, De Nieuwe Gids 

1 (1918) 933-965. 
536 Van Dongen, ‘Heilzame onrust (deel 1)’, 17-18. 
537 Brief van Dietz aan minister van Onderwijs (09-05-1932). College van Curatoren van de Rijksuniversiteit Leiden Periode (1830) 1878-

1953. Inventarisnummer 366.  
538 Dat dit ziekenfonds artsen een vast salaris garandeerde werd door de Maatschappij voor Geneeskunde niet gewaardeerd.  
539 Van Dongen, ‘Heilzame onrust (deel 2)’, 123. 
540 Hein van Dongen, Geen gemene maat (Amsterdam 1999). Met name hoofdstuk 5, ‘Incommensurabiliteit en parapsychologie’, 127-155.  

Eerst gebruikte Dietz de termen ‘paragnosie’ en ‘paragnost’. Later werd ‘supranormaal’ gebruikt. In zijn rede uit 1932 gebruikte Dietz 
volgens Van Dongen voor het eerst de term ‘paranormaal’ (132, n. 44).  
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dan hij wilde?’
541

 Volgens hem was de verklaring gelegen in telepathische beïnvloeding. 

Hiermee was deze studie een voorbeeld van de betekenis die parapsychologische kennis voor 

de massapsychologie kon hebben. Bovendien was het thema – de massa – een typische 

preoccupatie van de jaren dertig. Het boek werd goed ontvangen; zo schreef Willem Kloos in 

De Nieuwe Gids er een lovende recensie over. Ook was er het plan om onder redactie van 

Buytendijk een bundel uit te geven over de parapsychologie, wat er nooit van kwam.
542

 

De filosoof en theosoof Johannes Jacobus Poortman, een leerling van Heymans, nam 

het initiatief tot de instelling van een privaatdocentschap in de parapsychologie voor Dietz. 

Op 17 januari 1932 was Poortman met Tenhaeff en Dietz uit eten geweest in een Utrechts 

vegetarisch restaurant. Na afloop liep Tenhaeff met Poortman naar het station voor zijn trein 

naar het Gooi en daar ‘opperde ik [Poortman], of het niet goed zou zijn – als Dr. Dietz moeite 

deed om aan de Leidse Universiteit privaatdocent te worden in de Parapsychologie’. Tenhaeff 

vond dit een goed idee en ook Dietz zelf had er wel oren naar, hoewel hij ‘sceptisch was 

aangaande de uitslag’. Poortman kende de Leidse hoogleraar filosofie prof. dr. A.J. de Sopper 

nog uit Groningen en ‘die zeide, er niet tegen te zijn’, maar ‘hij zou er geen kabinetskwestie 

van maken’. Nadat Poortman te rade was gegaan bij andere leden van de senaat van de 

universiteit werd ‘[t]ot ieders verrassing (ook mevrouw Dietz had de tijd niet rijp geacht)’ 

Dietz aangesteld als privaatdocent.  

Bij zijn aanstelling als privaatdocent werd hem duidelijk gemaakt dat de te 

onderzoeken verschijnselen zelf niet welkom waren op de universiteit. Voordat de eerste 

privaatdocent parapsychologie op 1 juli 1932 daadwerkelijk werd aangesteld, werd hij 

ontboden voor een gesprek op het gemeentehuis in Leiden met de voorzitter van het college 

van curatoren.
543

 Hier werd gesproken over de invulling van de colleges die Dietz aan de 

universiteit wilde gaan geven. In een latere brief benadrukte de voorzitter dat het niet gepast 

zou zijn als Dietz tijdens zijn colleges ‘demonstraties’ van de bovennatuurlijke verschijnselen 

wilde gaan geven: ‘Het College meent, dat U uw lessen zuiver theoretisch dient te houden.’
544

 

Ondanks dit voorbehoud en daarmee het gebrek aan sensationele verschijnselen, trok Dietz 

na zijn aantreden als privaatdocent in zijn colleges tot 1939 steeds ongeveer tachtig of 

negentig studenten.
545

 

                                           
541 Paul Dietz, Telepathie en psychologie der menigte (Amsterdam 1931). 
542 Van Dongen, ‘Heilzame onrust (deel 3)’, 124.  
543 Dietz werd ontvangen op het gemeentehuis voor een gesprek met de voorzitter van het college van curatoren naar aanleiding van zijn 

verzoek. Brief van college van curatoren aan Dietz (08-06-1932). College van Curatoren van de Rijksuniversiteit Leiden Periode (1830) 
1878-1953. Inventarisnummer 366.  
544 Brief van voorzitter college van curatoren aan Dietz (21-09-1932). College van Curatoren van de Rijksuniversiteit Leiden Periode (1830) 

1878-1953. Inventarisnummer 366.  
545 Van Dongen, ‘Heilzame onrust (deel 3)’, 126. 
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DIETZ’ EXPERIMENTELE PARAPSYCHOLOGIE 

Voordat hij de vele onderzoeken naar telepathie aan een groter publiek presenteerde in zijn 

Telepathie en helderziendheid uit 1936, tekende Dietz uit zijn praktijk als zenuwarts in 1935 

tweehonderd dromen op in Mensch en droom: een studie over het droomleven. Hieruit bleek 

dat Dietz ook in de klinische praktijk naar eigen zeggen het bovennatuurlijke geregeld 

tegenkwam. Hij behandelde in de studie verschillende soorten dromen: de wensdroom, het 

machtsstreven in een droom, de protestdroom, dromen over zedelijke strijd, genitaaldromen, 

dromen van levensschouw, intellect en droom, en tot slot ook de paragnostische droom.
546

  

Telepathie en helderziendheid uit 1936 was het eerste deel van een 

Parapsychologische Bibliotheek, uitgegeven door Leopold, die erop was gericht zo veel 

mogelijk lezers kennis te laten maken met het parapsychologisch onderzoek. Dietz besprak in 

zijn boek het Van Damexperiment als een onderzoek naar ‘de overdracht van motorische 

impulsen’, aangezien ‘het “gewone” soort telepathische overdracht van een woord, getal, 

figuur, enz.’ niet zo goed slaagde.
547

 Dit afwijkende karakter van de telepathische vermogens 

van Van Dam verhoogde alleen nog maar het belang ervan, want voor Dietz was het 

individuele informatiever dan het algemene. Volgens hem beschikte iedereen in meer of 

mindere mate over paragnostische capaciteiten, maar omdat het hier vaak om kleine 

verschijnselen ging was het nodig om mathematisch aan de slag te gaan: ‘Dit moet ons wel 

doordringen van de noodzakelijkheid, statistische proeven omtrent paragnosie zeer 

zorgvuldig in te richten, waar het immers slechts te doen is om het aantoonen van kleine maar 

constante afwijkingen van de wiskundige kansen. Een geringe fout in den opzet kan de 

waarde van zulke experimenten reeds twijfelachtig maken.’
548

 Zijn eerste drie boeken 

toonden niet alleen dat Dietz een begenadigd schrijver was, maar ook dat hij meende dat de 

bovennatuurlijke verschijnselen empirisch konden worden onderzocht. 

Dietz borduurde voort op de onderzoekstraditie die was ingezet door Heymans. Hij 

zag de experimenten van Joseph Banks Rhine uit 1934 als het voorlopige summum van die 

traditie: ‘De strenge opzet, de rijke variatie der proeven, hun verrassend gunstige resultaten 

en de uitvoerige wiskundeanalyse stempelen dit onderzoek tot een in alle opzichten klassieke 

praestatie en wij kunnen zonder restrictie verklaren, dat sinds de publicatie van “Extra 

Sensory Perception” geen gerechtvaardigde twijfel aan de realiteit van telepathie en 

helderziendheid meer mogelijk is.’
549

 Hij herkende in de onderzoeken van Rhine een ‘wet 

                                           
546 Paul Dietz, Mensch en droom: een studie over het droomleven (Leiden 1935). 
547 Paul Dietz, Telepathie en helderziendheid (Den Haag 1936) 42. Zie ook: Paul Dietz, Verschijningen en verschijnselen: een studie van het 

physische mediumschap (Leiden 1948). 
548 Ibidem, 113-114. 
549 Ibidem, 121. 
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van het minimaal surplus’, wat betekende dat bij voldoende herhaling van een experiment de 

gemiddelde afwijking van kans ongeveer 8% was.
550

 Dietz onderzocht zelf of deze wet ook 

van toepassing was op de prognosie – het voorspellen van de toekomst – door gebruik te 

maken van een roulettetafel. Hij deed 612 proeven, waarbij op basis van kans werd verwacht 

dat zijn proefpersoon zeventien maal het juiste getal zou voorspellen. De proefpersoon bleek 

hierboven te scoren door 25 keer het juiste getal te voorspellen, maar Dietz concludeerde dat 

de aantallen te klein waren om echt conclusies te trekken; het ging hem voornamelijk om het 

gebruik van de methode.
551

 

In zijn laatste boek op het gebied van de parapsychologie, Wereldzicht der 

parapsychologie uit 1939, vatte Dietz zijn standpunten samen: ‘Terwijl het “paranormale” 

zijn afzijdig, wonderbaarlijk karakter tot op zekere hoogte verliest, herkrijgt het normale, het 

gewone, het alledaagsche, een wonder-karakter, dat het in de gewendheid onzer dagelijksche 

beleving leek te hebben verloren.’
552

 Hiermee kwam de (para)psychologie in de buurt van 

wat volgens Dietz in de moderne natuurkunde al lang en breed bekend was; de 

relativiteitstheorie en de kwantummechanica gaven bewijs van ‘het wonderkarakter der 

wereld’.
553

 De paragnosie was voor Dietz het ‘oerfenomeen’, hetgeen waaruit alle 

wonderlijke fenomenen onderzocht in de parapsychologie konden worden afgeleid: ‘Onze 

zintuigelijke waarneming stelt ons in staat tot iets, dat niet langer zintuigelijk maar 

bovenzinnelijk is.’
554

  

Uit deze studie bleek ook hoezeer voor Dietz de parapsychologie was gebed in een 

religieus kader: ‘In een parapsychologisch begrepen wereld is geestelijke activiteit niet alleen 

maar een schijnbeweging en verantwoordelijkheidsgevoel meer dan alleen maar een 

kortzichtigheid; zij toont ons een schepping, waarin het scheppende woord nog niet is 

gestorven, maar van oogenblik tot oogenblik immer voortklinkt.’
555

 In zijn parapsychologisch 

werk probeerde Dietz voortdurend op een heldere manier het wetenschappelijk niveau én de 

wetenschappelijke waarde van de parapsychologie naar voren te brengen. Het empirische 

karakter van de parapsychologie werd bij Dietz benadrukt door die experimenten op de 

voorgrond te zetten (of zelf te ondernemen) waarbij een mathematische behandeling van de 

resultaten mogelijk was. Zijn evenknie in de parapsychologie in de jaren dertig, Wilhelm 

Tenhaeff, hanteerde een heel ander perspectief. 

                                           
550 Zie: Paul Dietz, ‘Experimenteele prognosie’, Tijdschrift voor Parapsychologie 10 1 (1937) 166-172, 166. 
551 Ibidem, 169. 
552 Paul Dietz, Wereldzicht der parapsychologie (Amsterdam 1939) 9. 
553 Ibidem, 27.  
554 Ibidem, 72. 
555 Ibidem, 115. 
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TENHAEFFS ANALYTISCHE PARAPSYCHOLOGIE 

Tenhaeff schreef in dezelfde periode als Dietz populairwetenschappelijk werk over de 

parapsychologie. Wilhelm Heinrich Carl Tenhaeff werd geboren in 1894 als de zoon van een 

Duitse directeur van een Rijnvaartonderneming.
556

 In eerste instantie leek Tenhaeff in de 

voetstappen van zijn vader te treden: hij ging naar de hbs en volgde een tweejarige 

handelscursus. Vanaf het moment dat hij De kleine Johannes van Frederik van Eeden had 

gelezen op de middelbare school, raakte Tenhaeff geïnteresseerd in bovennatuurlijke 

verschijnselen. In dezelfde periode kwam hij via een klasgenoot – wiens vader de 

magnetiseur P. Bergman was – in contact met het magnetisme en het spiritisme. Tijdens de 

mobilisatie tijdens de Eerste Wereldoorlog was Tenhaeff gelegerd in Den Haag, waar hij 

betrokken raakte bij verschillende spiritistische kringen en bij Groenewegs VPO.
557

 Na de 

Eerste Wereldoorlog werkte Tenhaeff – tegen zijn zin – op het kantoor van zijn vader. In 

1926 trouwde hij voor de tweede keer, na een tweejarig huwelijk in 1919, ditmaal met de tien 

jaar oudere Johanna Jacoba Hemmes.
558

 Dankzij haar financiële steun en aangemoedigd door 

Frans Roels begon Tenhaeff in 1924 met een studie psychologie, hoewel zijn ouders hem 

liever in het bedrijfsleven een carrière zagen opbouwen.
559

 Tenhaeff zette toch door en 

schreef naast zijn studie psychologie populairwetenschappelijke boeken over de 

parapsychologie. 

In zijn eerste populairwetenschappelijke werken benadrukte Tenhaeff voortdurend het 

bijzondere karakter van het parapsychologisch onderzoek. Zo publiceerde hij in 1926 een 

tweedelige Beknopte handleiding der psychical research, waarin hij de wetenschap 

introduceerde die onderzoek doet naar ‘supernormale verschijnselen’, die dan wel ‘anormaal’ 

waren, maar daardoor nog niet per se ‘abnormaal’.
560

 Hoewel de grens tussen beide vaak 

moeilijk te trekken was, ging het bij het supernormale in elk geval niet om ziekelijke 

kenmerken. In het tweede deel van deze handleiding, met als ondertitel Occultisme en 

sexualiteit ging Tenhaeff voornamelijk in op de verhouding tussen psychoanalytische ideeën 

en de parapsychologie.
561

 Voor Tenhaeff waren de verschillende mogelijke, psychologische, 

verklaringen voor de bovennatuurlijke verschijnselen een interessant onderwerp. Het 

                                           
556 Gebaseerd op biografie in biografisch woordenboek. H. van der Hoeven, ‘Tenhaeff, Wilhelm Heinrich Carl (1894-1981)’, in Biografisch 

Woordenboek van Nederland http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn4/tenhaef (geraadpleegd op 12-11-2013). 
557 Van Dongen en Gerding, PSI, 47.  
558 Yge Foppema, ‘In memoriam: Johanna Jacoba Tenhaeff-Hemmes’, Tijdschrift voor Parapsychologie 36 1 (1963) 68-69. Zij was het die 

het hem mogelijk maakte zich volledig in te zetten voor de parapsychologie, waar dat anders zeker niet de makkelijkste weg was geweest. 

Ze hielp ook mee met de voorbereiding van 351 stukken en lezingen, niet alleen van haar man, maar ook andere bijdragen in het Tijdschrift 
voor Parapsychologie. 
559 Van Dongen en Gerding, PSI, 48.  
560 Wilhelm Tenhaeff, Beknopte handleiding der psychical research Deel 1: het astraallichaam (Den Haag 1926) 12. 
561 Wilhelm Tenhaeff, Beknopte handleiding der psychical research Deel 2: occultisme en sexualiteit (Den Haag 1926). 

137



 

 

experiment was volgens Tenhaeff de beste aanpak voor het onderzoeken van de 

verschijnselen, maar het medium was wel een ‘uiterst gevoelig instrument’ en daarmee 

behoorden ‘de proeven op het object mensch wel tot de moeilijkste die men in de levende 

natuur kan nemen’.
562

  

 Volgens Tenhaeff waren er drie verklaringen mogelijk voor deze bijzondere 

verschijnselen: ze kwamen voort uit het onbewuste, ze waren een uitingsvorm van de 

spiritistische hypothese óf – en daar ging hij zelf van uit – ze waren een uitdrukking van het 

astraallichaam. Dit astraallichaam was een concept ontleend aan Poortman, die in zijn 

systeem van het ‘hylisch pluralisme’ (zie hierna) uitging van een fijnstoffelijk lichaam, naast 

het fysieke en het mentale lichaam. Voor de oorlog was de filosoof en theosoof Poortman – 

die had gestudeerd onder Heymans – als penningmeester actief lid van het bestuur van de 

SPR.  

 Met meerdere boeken heeft Poortman een belangrijke bijdrage geleverd aan de 

filosofische parapsychologie door een alternatief te trachten te ontwikkelen voor het 

psychisch monisme. In de reeks Ochéma uit de jaren vijftig presenteerde hij zijn filosofisch 

systeem van het hylisch pluralisme. Poortman ging hierbij uit van de meerduidigheid van 

stof, waardoor een levensbeschouwing zowel de geestelijke als de stoffelijke aard van 

materie centraal kon stellen maar juist ook een combinatie van beide kon hanteren.
563

 Tijdens 

en na de oorlog raakte hij steeds meer betrokken bij de theosofie, en hij werd in 1966 

hoogleraar metafysica in de geest van de theosofie aan de Universiteit Leiden. Tenhaeff was 

overtuigd geraakt van het bestaan van dit astraallichaam door de proeven in de VPO met de 

bio-magnetodyl-radiometer.
564

 

Nadat Tenhaeff in 1928 zijn studie psychologie had afgerond, zette hij zijn opleiding 

voort met een promotietraject bij Roels. In 1933 promoveerde hij op zijn proefschrift 

Paragnosie en “Einfuehlen”. Tenhaeff wilde hierin een bijdrage leveren aan het vraagstuk 

der genialiteit. Hiermee sloot zijn eigen werk aan bij de psychotechnische benadering van de 

psychologie, waar juist begaafdheid een zo belangrijk element vormde. Het adagium ‘Ruim 

baan voor de begaafden’ was alomtegenwoordig in de jaren dertig.
565

 Onder genialiteit 

verstond Tenhaeff ook paragnosie, waarover hij schreef: ‘Dit begrip omvat dus allereerst de 

begrippen telepathie, gedachtenlezen en “Anschluss an das Absolute”.’
566

 In zijn dissertatie 

                                           
562 Tenhaeff, Beknopte handleiding der psychical research Deel 2, 22. 
563 Van Dongen en Gerding, PSI, 43-44. 
564 Ibidem, 110. 
565 Van Strien, Psychotechniek, ad passim. 
566 Wilhelm Tenhaeff, Paragnosie en “Einfuehlen”: bijdrage tot het vraagstuk der genialiteit (Bussum 1933) 66. 
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legde Tenhaeff een verband tussen de ‘verstehende’ psychologie
567

 en de paragnosie. Het 

intuïtief invoelen dat centraal stond in de verstehende vorm van psychologie, was bij 

sommigen in hoge mate ontwikkeld, waardoor ‘supernormale’ fenomenen als telepathie en 

het lezen van gedachten zich konden voordoen. Het was deze genialiteit in het vermogen tot 

invoelen die net zoals bij kunstenaars bij mediums aanwezig zou zijn.  

Tenhaeff was ervan overtuigd dat door parapsychologisch onderzoek meer inzicht kon 

worden verschaft in de menselijke psyche en dat de psychologie daardoor zou terugkeren 

naar haar ziel: ‘De allerdichtste nevelen beginnen, wanneer wij de uitkomsten van het 

parapsychologisch onderzoek gaan betrekken bij onze pogingen tot oplossing van deze uiterst 

moeilijke problemen, eenigermate te vervagen (…). Daarbij zullen wij m.i. komen tot een 

betere benadering van het begrip van het daimonische, tot een juister inzicht van het wezen 

van genialiteit, inspiratie en intuitie [sic] dan tot op heden het deel is van de overgroote 

meerderheid der psychologen. Deze verdieping van ons inzicht zal ons leiden tot een 

terugkeer tot de “Romantische” psychologie en metaphysica, waarmede door sommigen 

(Ludwig Klages!) reeds een begin werd gemaakt.’
568

 Daarbij was net als in de bredere 

psychologie ook onder parapsychologen sprake van een vorm van eenheidsdenken, waarbij 

telepathie en helderziendheid niet meer als dusdanig werden onderscheiden: ‘Het is aan geen 

twijfel onderhevig of de nieuwere (psychologische) verklaringen der telepathische 

verschijnselen vergemakkelijken in niet geringe mate het streven hier te komen tot een zeker 

eenheidsbegrip.’
569

 Met zijn nadruk op een empirisch onderzoek van de individuele begaafde 

op basis van onder andere introspectie was Tenhaeff schatplichtig aan zijn leermeester Roels. 

Tenhaeff uitte deze erkenning aan Roels in de aanhef van zijn proefschrift: ‘Groote 

moeilijkheden waren te overwinnen en onder hen, wier steun ik in deze jaren heb mogen 

ondervinden neemt gij, hooggeleerde Roels, hooggeachte promotor, een zeer belangrijke 

plaats in.’
570

 Dat Tenhaeff juist bij Roels een plek vond om te promoveren valt te verklaren 

doordat Roels een ‘organische’ en holistische opvatting had van het bewustzijn. In de optiek 

van Roels zou het psychologisch onderzoek zich moeten richten op het bestuderen van het 

bewustzijn, waarbij moest worden uitgegaan van de bewustzijnservaring van mensen zelf.
571

  

Heymans representeerde tot in de jaren twintig in feite de gehele psychologie in 

Nederland, maar dit lag geheel anders in de dertiger jaren, toen de psychologie zich meer had 

                                           
567 Verbonden met namen als Dilthey, Spranger en Jaspers. 
568 Tenhaeff, Paragnosie en “Einfuehlen”, 99. 
569 Ibidem. 
570 Voorwoord van Paragnosie en “Einfuehlen” (1933). 
571 Eisenga, Geschiedenis psychologie, 71. 
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ontwikkeld.
572

 In 1918 werd Roels al aangesteld als lector in de psychologie aan de 

Universiteit Utrecht. Hier gaf Roels al blijk van zijn holistische benadering van de 

psychologie: ‘Had Kant niet beweerd, dat de psychologie nimmer een zelfstandige 

wetenschap kon worden, daar psychische processen zich niet tot een mathematische 

bewerking leenen en de verscheidenheid der innerlijke ervaring zich niet in haar elementen 

laat splitsen en willekeurig uit de geisoleerde [sic] elementen laat opbouwen?’
573

 Roels stond 

een toenadering tussen de empirie (het experimentele) en de metafysica voor ogen. Hij pleitte 

in zijn rede voor meer aandacht voor het individuele dan voor het algemene; specifieke 

gevallen grijpen het psychische leven veel meer.  

Hier ging Roels in tegen het positivisme dat hij zag in de psychologie: ‘Een hond, is, 

zooals Dr. Bierens de Haan ergens zegt, de eenige consequente positivist; hij filosofeert niet 

over het “gegevene”, maar eet het op.’
574

 Door het individu en de toepassing centraal te 

stellen was het mogelijk een toenadering van de empirie tot de metafysica te verkrijgen: 

‘Want de indivueele en toegepaste psychologie heeft tot object – en daarin verschilt zij van 

de algemeene psychologie, die slechts uit het bewustzijn opzettelijk geïsoleerde inhouden 

onder het oog krijgt – den mensch in zijn geheel, den mensch als individualiteit, als persoon, 

als ikheid, waarvan het eigenlijke en wezenlijke door de experimenteele methode niet kan 

worden gevat.’ Daar moesten de experimenten dan ook op zijn gericht: ‘(…) eener op de 

empirie gebouwde Metaphysiek is tot verklaring der geslotenheid van den invidueelen 

bewustzijnstoestand.’
575

 

De invloed van Roels op het werk van Tenhaeff was ook terug te zien in de rede die 

Tenhaeff hield bij zijn aanstelling als privaatdocent in de parapsychologie. Hier benadrukte 

hij namelijk het belang van introspectie bij beoefening van de parapsychologie, en Roels zag 

die introspectie nu juist als hét middel tot het verkrijgen van psychologische kennis.
576

 

 

OVER HET GEESTENZIEN 

Tijdens zijn promotie was Tenhaeff al werkzaam als assistent van Roels en een jaar na Dietz 

werd ook hij benoemd tot privaatdocent in de parapsychologie.
577

 Tenhaeff ging in zijn 

openbare les Over het geestenzien – gegeven ter gelegenheid van de instelling van zijn 

privaatdocentschap aan de Universiteit Utrecht op 4 december 1933 – in op de mogelijke 

                                           
572 De hieropvolgende geschetste ontwikkelingen zijn ontleend aan Eisenga. 
573 Frans Roels, De toekomst der psychologie (Den Bosch 1918) 5. 
574 Ibidem, 20. 
575 Ibidem, 24. 
576 Ibidem, 78; Paul Dietz, ‘W.H.C. Tenhaeff: paragnosie en “Einfuehlen”’, Nederlandsch Tijdschrift voor Psychologie 1 8 (1934) 355-356.  
577 Benoeming geschiedt op 7 november 1933. Brief secretaris curatoren aan senaat en faculteit letteren en wijsbegeerte (13-11-1933). 
College van Curatoren van de Rijksuniversiteit Leiden Periode (1830) 1878-1953. Inventarisnummer 366, map 1247. 
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psychologische verklaringen voor de verschijnselen.
578

 In zijn rede behandelde Tenhaeff eerst 

de lange geschiedenis van psychisch onderzoek en parapsychologie, om vervolgens deze 

vraag te stellen: ‘Hoe hebben wij thans, op grond van de uitkomsten der moderne 

psychologische en parapsychologische onderzoekingen, te denken over het geestenzien?’
579

 

Dat de verschijnselen zich voordeden was wat betreft Tenhaeff evident op basis van de lange 

(onderzoeks)geschiedenis. Hij liet verschillende verklaringshypothesen van de suggestie en 

de telepathie maar ook van geesten de revue passeren – waaronder een fysiologische en een 

psychoanalytische – om zijn toehoorders een overzicht te geven.  

 Welke verklaring voor welk verschijnsel opging was volgens Tenhaeff vooral te 

bepalen door gebruik te maken van introspectie.
580

 De inzichten van de proefpersoon zelf 

over de redenen van de verschijnselen waren net zo relevant als de geoefende blik van de 

psycholoog om de verschijnselen te kunnen verklaren. Een van de door Tenhaeff geopperde 

hypothesen was die van het Dunne-effect, waarop verderop zal worden ingegaan. Aan het 

einde van zijn rede bedankte Tenhaeff uitvoerig zijn leermeester en promotor Roels, en zei 

hij zich te verheugen op een nauwe samenwerking met Dietz: ‘Jaren van trouwe 

samenwerking liggen achter ons. In de thans komende jaren zal onze samenwerking meer dan 

ooit gewenscht zijn (…).’
581

 Ook op de (vruchten van de) samenwerking tussen Dietz en 

Tenhaeff wordt verderop ingegaan.  

Vooral de psychoanalyse was voor Tenhaeff een belangrijk mogelijk 

verklaringskader.
582

 In zijn eerste boek als privaatdocent, Hoofdstukken uit de 

parapsychologie uit 1934, ging Tenhaeff in op psychoanalytische verklaringen van het 

‘geestenzien’. Zo zouden overledenen in een soort droomtoestand sluimerend kunnen 

achterblijven op de plekken die ze tijdens hun leven ook niet hadden kunnen loslaten en 

zouden de poltergeisttaferelen verbonden zijn aan tieners omdat de puberjaren nu eenmaal zo 

gevuld zijn met ‘zielsconflicten’.
583

 In zijn studie Het spiritisme uit 1936, gebaseerd op de 

lezingen die hij hield voor volksuniversiteiten, borduurde Tenhaeff verder op deze 

dieptepsychologische interpretatie van de verschijnselen. Niet alleen de geesten waren als een 

psychoanalytische uiting te zien, maar ook de mediums zelf: ‘Het kan aan geen twijfel 

onderhevig zijn, of wij moeten in een groot aantal “geesten”, die zich op de séances der 

                                           
578 Wilhelm Tenhaeff, Over het geestenzien (Bussum 1933). In het Nieuwsblad van het Noorden werd verbazing geuit over het feit dat er 
wel een privaatdocent werd aangesteld maar dat er geen laboratorium werd opgericht, zoals in onze buurlanden wel gebeurde. 

‘Parapsychologie’, Nieuwsblad van het Noorden (7-12-1933) 5. 
579 Tenhaeff, Geestenzien, 10. 
580 Ibidem, 31. 
581 Ibidem, 32. 
582 Zie ook Bulhof, Freud en psychoanalyse. 
583 Wilhelm Tenhaeff, Hoofdstukken uit de parapsychologie (Utrecht 1934) 111. 
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spiritisten heeten te manifesteren, neurotische symptomen zien, geobjectiveerde 

droombeelden. Een groot aantal der z.g. spiritistische media leeft hun verdrongen 

wenschleeven in deze “geesten” uit, reageert in deze “geesten” af (…).’
584

  

Volgens Tenhaeff was het waarschijnlijk dat vooral mensen met dwangvoorstellingen 

of dwanghandelingen zich uiteindelijk als geesten na hun overlijden zouden manifesteren. De 

herhalingsdwang manifesteerde zich bij sommigen nu eenmaal ook na de dood. Ook konden 

geesten uitingen zijn van zelfbestraffing van mensen. Het verschil tussen het genie en het 

medium was dat de eerste bewust gebruikmaakt van het onbewuste, maar dat de tweede dit 

juist onbewust deed. Ook konden geesten de neurotische symptomen van de ziel van de 

gestorvene betreffen. Op deze manier gebruikte Tenhaeff de psychoanalyse als 

verklaringskader om de fenomenen te duiden.
585

 Hij sloot aan bij de wereldziel van Heymans, 

maar gaf hier een expliciet psychoanalytische draai aan. Ook vroeg hij bij zijn onderzoek van 

mediums aan zijn proefpersonen de gedachte-invallen onomwonden te vertellen. Het 

uitgangspunt was voor Tenhaeff de gedachte dat de overledene zich na het heengaan in een 

soort droom- of sluimertoestand bevindt, in welke fase de geesten zich als een soort 

slaapwandelaars konden manifesteren.
586

 Volgens Bulhof was Tenhaeff met zijn interesse in 

de parapsychologie en de psychoanalyse een ‘romantische psycholoog’ bij uitstek.
587

  

Net als Dietz zag Tenhaeff de parapsychologie als een subdiscipline van de 

psychologie, wat gezien zijn opleiding als psycholoog geen verbazing hoeft te wekken. 

Tenhaeff beëindigde het werk met de volgende conclusie: ‘De parapsychologie is een 

wetenschap – een der onderscheidene zijtakken der empirische psychologie.’
588

 Maar Dietz 

en Tenhaeff stonden niet dezelfde soort empirische psychologie voor. Tenhaeff wilde 

gebruikmaken van introspectieve, meer ‘verstehende’ onderzoeksmethoden, terwijl Dietz 

meende dat een mathematische, meer ‘erklärende’ methode de parapsychologie een 

vruchtbare toekomst zou brengen. Deze verschillende empirische benaderingen van de 

(para)psychologie zouden met name na de Tweede Wereldoorlog leiden tot een schisma, 

maar vanaf eind jaren twintig werkten Dietz en Tenhaeff een aantal jaar heel vruchtbaar 

samen.  

 

 

 

                                           
584 Ibidem, 123. 
585 Zie: Bulhof, Freud en Nederland, 265-270. 
586 Ibidem, 269. 
587 Of Tenhaeff ook zelf in psychoanalyse ging, is mij onbekend. 
588 Tenhaeff, Hoofdstukken, 243.  
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WETENSCHAPPELIJK TIJDSCHRIFT EN LABORATORIUM 

Dietz en Tenhaeff wisten de SPR aan het einde van de jaren twintig van een wisse dood te 

redden. Ze kwamen in het midden van de jaren twintig met elkaar in contact. Beiden waren 

korte tijd betrokken geweest bij de VPO en vanaf 1925 intensiveerde hun contact. Samen 

stichtten ze in 1928 het Tijdschrift voor Parapsychologie. Over de oprichting van het TvP, 

dat ook nu nog wordt uitgebracht, doen verschillende verhalen de ronde. Daarmee is het een 

voorbode van de uiteindelijk problematische relatie tussen Dietz en Tenhaeff.  

Tenhaeff meende dat hij na een lezing in contact was gekomen met de uitgever 

Wegelin, die al enkele muziektijdschriften uitbracht, maar ook oren had naar een tijdschrift 

op het gebied van occultisme en magie. Tenhaeff overtuigde Wegelin ervan dit laatste idee 

los te laten en zich te richten op de parapsychologie. Vervolgens zocht Tenhaeff contact met 

Dietz, van wie hij wist dat hij niet te spreken was over de gang van zaken in de SPR. Volgens 

Tenhaeff stond Dietz in eerste instantie wat sceptisch tegenover het plan voor een tijdschrift, 

maar ontdooide hij langzamerhand en was hij uiteindelijk bereid samen met Tenhaeff als 

redacteur van het nieuwe tijdschrift aan de gang te gaan.
589

 Volgens Tenhaeff lag het initiatief 

dus bij hem. Dat Tenhaeff graag de oprichting van het TvP aan hemzelf alleen toeschreef, 

kan worden gezien als een uiting van zijn vereenzelviging met de Nederlandse 

parapsychologie. 

De uitgever herinnerde zich de oprichting zelf anders en meende dat het 

oorspronkelijk zijn idee was geweest. Hij was eerst in contact gekomen met Dietz, waarna hij 

uiteindelijk Tenhaeff had ontmoet. Ook was er nog sprake van betrokkenheid van ene heer 

Leertouwer, met wie de uitgever in eerste instantie in contact was gekomen door een 

advertentie die hij had geplaatst om interesse te genereren voor een parapsychologisch 

tijdschrift.
590

  

Hoe het tijdschrift ook precies tot stand kwam, van 1928 tot 1938 vormden Dietz en 

Tenhaeff samen de hoofdredactie van het TvP. Hierbij werd er expliciet voor gekozen om de 

term ‘parapsychologie’ te gebruiken. Hiermee werd een nieuwe fase in de 

ontwikkelingsgeschiedenis begonnen en sloten Dietz en Tenhaeff expliciet aan bij de Duitse 

ontwikkelingen. Bovendien werd met de term parapsychologie duidelijk gemaakt dat het 

onderzoek deel uitmaakte van de psychologie. Ze konden bij de vulling van het tijdschrift 

rekenen op de medewerking van onder anderen de psychologe Rebekka Aleida Biegel,
591

 de 

                                           
589 Van Dongen, ‘Heilzame onrust (deel 2)’, 121. 
590 Ibidem, 122. 
591 Coen Rümke en Sarah de Rijcke, Rebekka Aleida Biegel (1886-1943): een vrouw in de psychologie (Eelde 2006). 
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spiritist Henri de Fremery, de oriëntalist en theosoof Dirk van Hinloopen Labberton, de 

theoloog Arnold Hendrik de Hartog, de spiritist en schrijver Felix Ortt en de professor in de 

botanie Jan Valckenier Suringar. Het motto van het TvP was ontleend aan Hans Driesch en 

toonde de hoge aspiraties van het nieuwe vakgebied, zoals Dietz die in zijn openbare les ook 

uitdroeg: ‘Einst wird die Parapsychologie das eigentliche Zentrum aller Wissenschaft und 

Philosophie sein, die wahre Grundlage dessen, was wir im Deutschen Weltanschauung 

nennen.’  

De Duitse filosoof en bioloog Driesch maakte de term ‘parapsychologie’ eind jaren 

twintig en begin jaren dertig populair in zijn lezingen en boeken, waardoor deze term ook in 

Nederland gangbaar werd en in de titel van het nieuwe tijdschrift terugkwam.
592

 Vanaf de 

jaren dertig raakte de term ‘psychisch onderzoek’ in onbruik, wat ook te maken had met het 

feit dat deze term gemakkelijk verward kon worden met de psychotechniek. Driesch werd 

hier veel gelezen en had contact met onder anderen Gerard Bolland, Hendrik Zwaardemaker 

en Hendrik Pos. 

In het eerste nummer van het TvP introduceerde Tenhaeff het tijdschrift door een 

direct verband te leggen met de psychotechniek. Tenhaeff zag in de moderne psychotechniek 

een ontwikkeling van een meer geesteswetenschappelijk georiënteerde psychologie, die niet 

meer als ‘zonder ziel’ kon worden bestempeld: ‘Voor den modernen psychotechniker is de 

mensch niet langer een “en-verbinding” van een aantal eigenschappen, geen “som” doch een 

“ganschheid”, een “geheel” dat meer is dan de som van de deelen, reden waarom de 

wetenschap van temperament en karakter haar intrede heeft gedaan (…).’
593

 In dit nieuwe 

getijde ontstond ook ruimte voor de parapsychologie: ‘Sinds voor den psycholoog de mensch 

weer meer is dan een anonym kruispunt van fysische, chemische en biologische processen, 

sinds in de psychologie opnieuw plaats is voor de “ziel”, voor het wezen van den mensch, 

sindsdien dringen zich aan den psycholoog wederom de vragen op naar het wezen van de 

ziel, naar het verband tusschen ziel en lichaam, naar het lot van de persoonlijkheid (ziel, 

bewustzijn) na den dood van het lichaam, en alles wat daarmede in direct en indirect verband 

staat, zooals het vraagstuk der supernormale waarneming.’
594

  

Ondanks dit positieve klimaat was het volgens Tenhaeff in Nederland niet best gesteld 

met de parapsychologie: ‘Ik geloof deze vraag volkomen naar waarheid beantwoord te 

hebben, wanneer ik zeg, dat deze studie in ons land dringend bevordering van noode 

                                           
592 Hans Driesch, Parapsychologie: die Wissenschaft von den okkulten Erscheinungen: Methodik und Theorie (München 1932). 
593 Wilhelm Tenhaeff, ‘Ter inleiding’, Tijdschrift voor Parapsychologie 1 1 (1928) 1-14, 6. Hij verwijst hier naar een psychotechnisch 

congres gehouden in Utrecht van 10 tot 14 september 1928.  
594 Ibidem. 
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heeft.’
595

 Er waren volgens Tenhaeff maar weinig echte, serieuze parapsychologen, terwijl 

tegelijkertijd de publieke belangstelling voor dergelijk onderzoek wel degelijk heel groot 

was. Hier verwees Tenhaeff naar zijn en Dietz’ populairwetenschappelijke werk, dat gretig 

aftrek vond. Ook schreef Tenhaeff zelf geregeld artikelen in kranten en refereerde hij aan 

andere rubrieken die een vaste plek innamen in verscheidene dagbladen.
596

 Er was bij het 

grote publiek, volgens Tenhaeff, een grote behoefte aan deze ‘neutrale, (populair)-

wetenschappelijke voorlichting’.
597

 Hij meende dat het TvP mede in deze behoefte kon 

voorzien.  

De al bestaande tijdschriften waren volgens hem niet in staat aan deze 

voorlichtingsrol te voldoen en wel om twee redenen. Ten eerste hielden de occultisten, 

spiritisten en theosofen zich slechts bezig met één deelterrein van de parapsychologie. 

Spiritisten bogen zich vooral over het voortbestaan van de menselijke geest na de dood, 

terwijl theosofen zich hoofdzakelijk druk maakten over het al dan niet bestaan van 

helderziendheid. Ten tweede werd in deze bladen gerapporteerd op een manier die ‘(…) het 

moderne wetenschappelijke denken geenszins vermag bevredigen (…)’.
598

 Het was deze 

lacune die Tenhaeff en Dietz met de oprichting van hun tijdschrift hoopten te vullen. Daarbij 

speelde ook teleurstelling in de Mededeelingen van de SPR een rol: ‘(…) het spijt mij dit te 

moeten zeggen, maar de waarheid bovenal – dat de: “Mededeelingen der Nederlandsche 

Studie-Vereeniging voor Psychical Research,” en met haar dit genootschap, in geenen deele 

aan de gestelde verwachtingen hebben beantwoord.’
599

 Tenhaeff eindigde zijn inleiding met 

het ideaal dat hem en de zijnen voor ogen stond met het TvP, namelijk ‘bevordering der 

studie der parapsychologie in Nederland tot heil der Nederlandsche wetenschap en 

cultuur’.
600

  

Waar in de jaren twintig de Mededeelingen van de SPR een wat trieste indruk gaven 

door de vele opmerkingen over de ophanden zijnde teloorgang, met teruglopende 

ledenaantallen en mislukt onderzoek, liet het TvP in de jaren dertig een heel ander beeld zien. 

Niet alleen nam het aantal lezers per jaar toe, ook op het gebied van onderzoek was er veel 

meer activiteit. Met de oprichting van het TvP en de bemoeienis van Dietz en Tenhaeff met 

de SPR leek de Nederlandse parapsychologie van een wisse ondergang te zijn gered. Het was 
                                           
595 Tenhaeff, ‘Ter inleiding’, 13. 
596 Zo noemt hij Frits van Raalte, die in het Algemeen Handelsblad een rubriek ‘Uit de occulte wereld’ verzorgde, en C.P. van Rossem 

(tevens verbonden aan de SPR), die opstellen publiceerde in Haagsch Maandblad en de Haagsche Post. Tenhaeff zelf verzorgde vanaf april 
1928 een twaalftal artikelen per jaar op het gebied van psychical research in het NRC. Vanaf 1926 schreef Tenhaeff wekelijkse stukken in de 

Nieuwe Arnhemse Courant. De hoofdredacteur van deze krant was geïnteresseerd in psychical research. (Wilhelm Tenhaeff aan Harry Price 

(30-10-1930) signatuur HP D 48 5, Harry Price Archive, Senate House Library, Londen). 
597 Tenhaeff, ‘Ter inleiding’, 13. Op 22 januari 1931 was Tenhaeff op de radio om te vertellen over experimenten en onderzoek.  
598 Ibidem, 14. 
599 Ibidem. 
600 Ibidem. 
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de voorzitter van de SPR, De Koning, die ervoor zorgde dat Tenhaeff en Dietz beiden in het 

bestuur van de SPR werden opgenomen.
601

 De Mededeelingen van de SPR werden in de 

eerste jaargang als katern opgenomen in het TvP, en een jaar later werd het TvP zelfs het 

officiële kanaal van de SPR.
602

  

 

PRAKTISCHE PSYCHOLOGIE 

De psychologie van de dertiger jaren kan worden getypeerd als een periode waarin de 

psychologen vooral de handen uit de mouwen wilden steken. In de decennia daarvoor had de 

psychologie zich als pas opkomende wetenschap weten los te weken van de filosofie, en nu 

was de tijd gekomen om de belofte in te lossen en te proberen praktische problemen aan te 

pakken. De nieuwe hoogleraren in de psychologie – zoals Henri Brugmans, Jan Waterink, 

Géza Révész
603

 en Tenhaeffs promotor Frans Roels – waren meer bezig met het optuigen en 

uitwerken van een toegepaste psychologie dan met het opzetten en uitbouwen van theorieën 

over wat de psychologie nu eigenlijk precies was en welke methoden zouden moeten worden 

gehanteerd. Dit neemt niet weg dat er wel degelijk discussies werden gevoerd over de vraag 

of de psychologie een natuurwetenschappelijke of een geesteswetenschappelijke methode 

diende te volgen.
604

 Maar al met al riep de psychologie in de dertiger jaren een beeld op van 

een aanpakkersmentaliteit waarin theoretisch en methodologisch veel mogelijk was zolang 

het maar aansloot bij de praktijk. 

 Een goed voorbeeld hiervan was de grafologie, zoals beschreven door Dehue.
605

 De 

grafologie, of handschriftkunde, bestond al eeuwenlang en ‘(…) werd beschouwd als pseudo-

wetenschap en charlatannerie’.
606

 Door de opkomst echter van een meer 

‘geesteswetenschappelijke’ of persoonsgerichte psychotechniek kon de grafologie haar 

opwachting maken in de wetenschappelijke psychologie, temeer gezien de grafologie met 

haar betekenis voor het duiden van iemands karakter en vaardigheden kon claimen een 

bijdrage te leveren aan vragen omtrent beroepskeuzen of personeelselectie. In een veld van de 

psychologie waarin zowel de methoden van de psychologen als de objecten ter discussie 

stonden, kon er ruimte worden gecreëerd voor praktijken die zich aan de rand van het 

psychologische veld bevonden. Dit gold ook voor de parapsychologie.  

                                           
601 Van Dongen, ‘Heilzame onrust (deel 2), 122-123. 
602  ‘Verslag van den jaarvergadering S.P.R.’, Tijdschrift voor Parapsychologie 2 (1929) 266-271, 269. Dit werd besloten op de 
jaarvergadering. 
603 Die overigens kritisch stond tegenover de parapsychologie. 
604 Deze discussie tussen een natuurwetenschappelijke en een geesteswetenschappelijke benadering is in deze periode prevalent in zowel de 
psychologie als de psychiatrie. Met name in oraties is dit goed terug te zien, zoals in de oratie van Rümke, maar zeker ook in de oraties van 

Roels. 
605 Zie Dehue, Regels van het vak, m.n. hoofdstuk 2, ‘Handschrift en karakter’, 34 e.v. 
606 Ibidem, 45. 
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In 1909 had Heymans al gewezen op de praktische potentie van de psychologie: ‘Zoo 

zal dan de ontwikkeling der psychologie stuur brengen in het maatschappelijke zoowel als in 

het individueele leven: men zal weten, waarheen men kan en wil, en welken weg men heeft in 

te slaan om er te komen.’
607

 Maar toen de psychologen zich in de dertiger jaren meer en meer 

gingen bezighouden met het sturen van het leven, maakten de ideeën van Heymans (en 

Heymans zelf) daar nauwelijks deel van uit. In het interbellum kwam Heymans steeds meer 

geïsoleerd te staan. Het centrum van de psychologie verplaatste zich van Groningen naar 

Utrecht, waar Roels zijn leerstoel kreeg. Vanaf 15 juni 1921 was het mogelijk om binnen de 

opleiding wijsbegeerte af te studeren in de psychologie en in 1922 werd Roels benoemd tot 

hoogleraar in de empirische en toegepaste psychologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
608

  

Hiermee was Roels de eerste hoogleraar in Nederland met daadwerkelijk een 

aanstelling in de psychologie, en niet in de wijsbegeerte, zoals bij Heymans nog het geval 

was geweest. Vanwege het ‘foute verleden’ van Roels in de oorlog is er weinig biografische 

informatie over hem bekend. Veelal wordt hij met name herinnerd om zijn organisatorische 

successen op het gebied van de institutionalisering van de psychologie en niet zozeer 

vanwege zijn inhoudelijke bijdragen. Hetzelfde lijkt op te gaan voor de parapsychologie. 

Roels was vanaf het begin betrokken bij de SPR, maar schreef zelf geen bijdragen in het TvP 

of in de Mededeelingen van de SPR.
609

  

In 1926 had Heymans een scherpe aanval gedaan op die bewegingen in de 

psychologie die zijns inziens het wetenschappelijk karakter geweld aandeden. Met name de 

gestaltpsychologie en de ‘begrijpende’ psychologie moesten het ontgelden.
610

 De generatie 

psychologen na hem was ‘anti-elementaristisch’ ingesteld en voelde zich meer thuis dan 

Heymans had gewild bij dergelijke benaderingen in de psychologie. De historicus Eisenga 

draagt voor deze holistische ommekeer in de psychologie twee verklaringen aan.
611

 Enerzijds 

hadden de meeste ‘nieuwe’ psychologen hun opleiding genoten in Duitsland, waar niet-

elementaristische benaderingen van de psychologie dominant waren. Anderzijds prevaleerde 

binnen de praktijk van de opkomende psychotechniek een meer persoonsgerichte benadering 

boven een naar Heymans geformuleerde functionele benadering.
612

 Aangezien veel van de 

instellingen die zich bezighielden met de psychotechniek zich hadden ontwikkeld vanuit een 

humanitaire of sociale hoek, rees daar verzet tegen het idee dat een mens niks meer was dan 

                                           
607 Heymans, De toekomstige eeuw, 18. 
608 Een jaar later kreeg hij een bijzondere leerstoel in de empirische en toegepaste psychologie aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen. 
609 Willem Koops, ‘Frans Roels’ in Vittorio Busato (et al.), Vier grondleggers, 99-132. 
610 Eisenga, Geschiedenis, 62. 
611 Ibidem, 63. 
612 Maarten Derksen nuanceert deze strijd tussen een persoonsgerichte benadering en een functionele benadering in de psychotechniek. 
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een optelsom van bepaalde vaardigheden en functies. Het was dan ook hier, in de praktijk van 

de psychotechniek, dat anti-elementaristische opvattingen hun opwachting maakten.
613

 

Tenhaeff meende dat hier ruimte was voor de parapsychologie, en zijn promotie onder Roels 

leek hier inderdaad van te getuigen. 

De academische erkenning van de psychologie was begonnen in de twintiger jaren en 

zette door in het volgende decennium. Maar ook in de jaren dertig bleef de psychologie 

numeriek heel klein. Naast de hoogleraren waren in 1940 in totaal 47 personen afgestudeerd 

als psycholoog, van wie 30 in Utrecht.
614

 Met recht kan Utrecht dus het centrum van de 

psychologie worden genoemd in deze periode. Eind twintiger en begin dertiger jaren werden 

op steeds meer universiteiten hoogleraren in de psychologie benoemd.
615

 In de dertiger jaren 

werden ook allerhande privaatdocentschappen in de psychologie gevestigd, waaronder dus 

ook in de parapsychologie. In 1926 werd W.H. ten Seldam voor de pedagogische psychologie 

aangesteld, in 1938 M.C. Bos voor de ontwikkelingspsychologie, in 1927 J.E. de Quay in de 

psychotechniek, J. van der Spek in de empirische en theoretische psychologie, R.A. Biegel in 

de psychotechniek, D. Wiersma in de criminele psychologie, en B. Stokvis in de empirische 

psychologie.
616

  

De psychologen richtten zich met name op beroepskeuzen, beroepstesten en 

personeelselectie. Daartoe werden verschillende stichtingen opgericht waarin de psychologen 

werkzaam waren, zoals de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP, 1926) in 

Utrecht en de Dr. D. Bos-stichting (1920) in Groningen. De reden dat psychotechnici zich in 

eerste instantie richtten op dit thema kan worden gezocht in het feit dat door oplopende 

werkloosheid in combinatie met toenemende industrialisatie en mechanisatie na de Eerste 

Wereldoorlog, dit probleem alomtegenwoordig was in de samenleving. Toen psychologen 

door academische erkenning graag hun waarde en relevantie wilden laten blijken, was dit het 

terrein bij uitstek om zich te laten gelden.
617

 

In de op toepassingen gerichte psychologie was niet enkel ruimte voor een 

parapsychologie, maar ook voor de godsdienstpsychologie. In 1932 werd de 

godsdienstpsycholoog Michel Cornelis van Mourik Broekman de opvolger van De Koning 

                                           
613 Van Strien (et al.), Psychotechniek in Nederland. 
614 Eisenga, Geschiedenis, 69. 
615 In 1927 kreeg Brugmans de (gesplitste) leerstoel van Heymans in de psychologie, in 1928 werden Waterink en Van der Horst benoemd 

met een leeropdracht in de psychologie aan de Vrije Universiteit, en in 1932 kreeg Révész een leerstoel in de psychologie aan de 
Universiteit van Amsterdam. 
616 Eisenga, Geschiedenis, 61. 
617  Derksen beschouwt de psychotechniek dan ook als ‘boundary-work’. Derksen, Wij psychologen; en Maarten Derksen en Tjardie 
Wierenga, ‘The history of “Social Technology” 1898-1930’, History and Technology 4 29 (2013) 311-330. 
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als voorzitter van de Nederlandse SPR, een functie die hij tot 1938 zou bekleden.
618

 Deze 

leerling van Heymans was geïnteresseerd in de parapsychologie vanuit zijn religieuze en 

psychomonistische opvattingen. De parapsychologie en de godsdienstpsychologie kwamen in 

de jaren dertig tegelijkertijd op.
619

 Parapsychologie zag Van Mourik Broekman als de 

psychologie van het occulte en was voor hem vooral interessant vanwege haar aanwijzingen 

richting een religieuze levensbeschouwing: ‘Nu geloof ik, dat de psychologie weer niets 

wetenschappelijk kan zeggen over het wezen der ziel; het metaphysische ontgaat haar, religie 

en wijsbegeerte zullen hieromtrent inzichten geven; maar het feit, dat van psychologische 

zijde gewezen wordt naar een te veronderstellen realiteit, een eenheid, een kracht van 

werking in een centraal punt gelegen, dit is toch hoogst merkwaardig.’
620

 In een tweetal 

boeken – Parapsychologie en godsdienstig leven uit 1938 en Parapsychologie en 

onsterfelijkheid uit 1940 – zette Van Mourik Broekman zijn ideeën over de praktische 

toepassing van parapsychologische kennis op de religie uiteen.
621

 

 

‘TECHNISCHE’ PARAPSYCHOLOGIE 

In de jaren dertig trok de op toepassingen gerichte parapsychologie de aandacht van 

ingenieurs.
622

 De parapsychologie wilde zich graag bedienen van de nieuwste 

natuurwetenschappelijke theorieën. De aandacht van ingenieurs werd mede gegenereerd 

doordat kennis over de nieuwe wetenschap door het populairwetenschappelijke werk van 

Dietz en Tenhaeff wijder verspreid raakte. Waar in de voorgaande decennia de betrokkenheid 

van natuurwetenschappers bij de Nederlandse parapsychologie heel marginaal was geweest, 

veranderde dit in deze periode. Daarmee werd een traditie ingezet: tot op de dag van vandaag 

interesseren ingenieurs en natuurwetenschappers zich voor het onderzoek naar de 

bovennatuur.  

 Op 9 juli 1936 verdedigde een promovendus in de wis- en natuurkunde te Leiden de 

volgende stelling: ‘De mogelijkheid dat het menschelijk bewustzijn in bepaalde passieve 

toestanden iets van niet natuurwetenschappelijk afleidbare toekomstige gebeurtenissen zou 

kunnen aanvoelen of in scherpere vorm gewaar zou kunnen worden, is niet uitgesloten en 

zelfs op grond van het thans bekende feitenmateriaal waarschijnlijk; een streng 

                                           
618  In het persoonsarchief van Van Mourik Broekman bevinden zich foto’s van experimenten van Koopman (Bijzondere collecties, 

Universiteitsbibliotheek Utrecht). 
619  Jaap van Belzen, Psychologie en het raadsel van de religie: beschouwingen bij een eeuw godsdienstpsychologie in Nederland 
(Amsterdam 2007); en Jaap van Belzen, ‘Pendeln zwischen Magie und Religion: Van Mourik Broekman zwischen Parapsychologie und 

Religionpsychologie’, Archive for the Psychology of Religion 23 1 (2000) 102-122.  
620  Michel Cornelis van Mourik Broekman, Theologie en leven (Utrecht 1926). Oratie. Van Mourik Broekman schreef ook enkele 
beschouwingen over de parapsychologie waarin hij dit punt verder uitwerkt; zie bijvoorbeeld Michel Cornelis van Mourik Broekman, 

Parapsychologie en godsdienstig leven (Den Haag 1938). 
621 Ibidem; Michel Cornelis van Mourik Broekman, Parapsychologie en onsterfelijkheid (Den Haag 1940). 
622 Ook Felix Ortt was een ingenieur. 
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wetenschappelijk onderzoek, ten einde practische zekerheid in deze kwestie te verkrijgen, is 

zeer wel uitvoerbaar.’ Deze promovendus was Johan M.J. Kooy, die later als hoogleraar 

rakettechniek zijn naam en faam zou weten te vestigen als coauteur van het standaardwerk 

Ballistics of the future (1946).
623

 Zijn dromen bleken hem ertoe te hebben gebracht zich te 

verdiepen in de parapsychologie.  

In 1927 was het boek An experiment with time verschenen van John William Dunne 

(1875-1949), een populairwetenschappelijk boek over de parapsychologie. Deze Brit was zelf 

een ingenieur, in de luchtvaarttechniek, en had daarnaast grote belangstelling voor zijn 

dromen, die een bijzonder karakter leken te hebben. Zo droomde hij tweemaal van zijn 

horloge en bleek de tijd die hij waarnam in zijn droom exact overeen te komen met het 

werkelijke tijdstip waarop de droom zich aan hem voordeed.
624

 Ook een droom over een 

tropische ziekte die een ontdekkingsreiziger noodlottig zou worden, bleek overeen te komen 

met de werkelijkheid, toen hij de volgende ochtend in de krant een bericht las over de 

Kaapstad-Caïro-expeditie: een van de expeditieleden was omgekomen door gele koorts. Ten 

derde droomde Dunne over een ramp op een eiland waarbij 4.000 mensen zouden omkomen. 

In de krant die hij vlak daarna onder ogen kreeg werd inderdaad een vulkaanramp in 

Martinique genoemd, waarbij geen 4.000 maar 40.000 mensen zouden zijn omgekomen. In 

de vlugheid had Dunne het getal 4.000 gelezen; hij kwam er pas vijftien jaar later achter dat 

in de krant het verkeerde aantal doden had gestaan.
625

 Dunne meende dat hij in zijn dromen 

dus niet zozeer grote toekomstige gebeurtenissen zelf zag – zoals de vulkaanramp – maar 

indrukken doorkreeg van zijn eigen toekomstige handelingen – zoals het verkeerd lezen van 

het aantal doden in een krant. 

Hoewel Dunne het voorspellende karakter van deze dromen merkwaardig vond, was 

zijn eerste verklaring dat het hier waarschijnlijk ging om valse herinneringen. Op basis van 

het lezen van een krantenbericht (of het kijken op zijn horloge) zou hij zich wel een droom 

herinneren die hij eigenlijk helemaal niet had gehad. Om deze verklaring uit te sluiten nam 

Dunne zich voor bij de volgende droom bij het ontwaken uiterst nauwkeurig de details van de 

droom op te schrijven. Toen vervolgens een droom over een brand in een fabriekspand en een 

droom over een losgebroken paard nog steeds grote overeenkomsten bleken te hebben met de 

werkelijkheid, raakte Dunne ervan overtuigd met iets belangwekkends van doen te hebben.  

                                           
623 Kooy schreef dit boek samen met zijn collega prof. dr. ir. J.W.H. Uytenbogaart: Johan Kooy en Johannes Uytenbogaart, Ballistics of the 

future: with special reference to the dynamical and physical theory of the rocket weapons (New York 1946). 
624 Dunne werd na deze dromen direct wakker en kon op dat moment de tijd controleren. 
625 John William Dunne, Buiten de grenzen van den tijd (Den Haag 1935) 53. Nederlandse vertaling van Yge Foppema. 
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Met begrippen als ‘helderziendheid’ of ‘telepathie’ kon Dunne niet uit de voeten: 

‘Want “helderziendheid” is geen verklaring. Het is slechts een uitdrukking zonder dieperen 

zin, waarmee men te kennen geeft dat men voor het feit geen verklaring weet. En het begrip 

“telepathie” zou wel zeer rekbaar moeten worden opgevat indien ik het met deze feiten in 

overeenstemming zou willen brengen.’
626

 Volgens Dunne was er iets heel anders aan de 

hand: ‘Het waren gewone, behoorlijke droomen, zooals iedereen ze zou kunnen verwachten: 

zij werden alleen maar in den verkeerden nacht gedroomd.’
627

 Kortom, door dromen werden 

indrukken uit de toekomst in de tijd verplaatst. Voor Dunne was de vraag niet zozeer waarom 

hij deze dromen wel had, maar veeleer de volgende: ‘Welke hindernis maakt dat wij onder 

bepaalde omstandigheden niet in staat zijn de dingen met dien normalen en veelomvattenden 

blik te zien?’
628

 Waarom zagen we niet voortdurend de toekomst? Volgens Dunne zijn we 

ons er niet van bewust dat heden en verleden in feite voortdurend door elkaar heen lopen. Hij 

was ervan overtuigd dat als iedereen op zijn of haar dromen zou letten, ze vanzelf zouden 

inzien dat dromen over het verleden evenveel voorkomen als dromen over de toekomst.  

De verklaring die Dunne aandroeg voor dit soort dromen was gebaseerd op moderne 

natuurwetenschappelijke ontwikkelingen op het terrein van met name de relativiteitstheorie. 

We zagen dat ook Dietz dit verklaringskader voor de bovennatuurlijke verschijnselen in zijn 

parapsychologisch werk aandroeg. Dunne stelde dat causaliteit door deze theorie geheel en al 

diende te worden losgelaten en dat onze driedimensionale waarneming slechts een beperkte 

weergave was van de in werkelijkheid vierdimensionale wereld. In deze vierdimensionale 

wereld was er geen heden, verleden of zelfs tijd, maar ons bewustzijn was nu eenmaal slechts 

in staat driedimensionaal waar te nemen: ‘Voor een bepaalden waarnemer is de tijddimensie 

niets anders dan de dimensie waarin zijn eigen wereldlijn zich toevallig uitstrekt door het 

vierdimensionale continuüm.’
629

 In wakkere toestand zijn we slechts driedimensionale 

waarnemers, maar in onze dromen kunnen we als vierdimensionale waarnemer functioneren. 

Het was met deze verklaring dat Dunne ruimte wilde creëren voor de ziel, onsterfelijkheid en 

God in congruentie met de moderne natuurwetenschappelijke theorieën.  

 Het vlot geschreven boekje van Dunne was populair. Het beleefde vele herdrukken en 

werd in 1935 vertaald naar het Nederlands. Dunne was ervan overtuigd dat zijn dromen geen 

bovennatuurlijke of bijzondere waren, maar dat soortgelijke dromen zich juist voortdurend bij 

iedereen voordeden. Om zijn lezers de kans te geven voor zichzelf te ontdekken dat hij gelijk 

                                           
626 Dunne, Buiten de grenzen, 58. 
627 Ibidem, 61. 
628 Ibidem, 75. 
629 Ibidem, 158. 
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had, gaf Dunne in zijn boek een handleiding voor het observeren van de eigen dromen. Het 

was de ingenieur Kooy die gehoor gaf aan deze oproep en zijn eigen dromen met behulp van 

Tenhaeff onder de loep nam. Kooy was gegrepen door het boek van Dunne, want dit ‘(…) 

beteekent een groote omwenteling in de fundamenteele opvattingen van ons leven, en zelfs 

van onzen dood’.
630

 Door dit inzicht wilde Kooy graag zijn eigen dromen aan een onderzoek 

onderwerpen, vooral ook omdat hij naar aanleiding van de dood van zijn vader een paar jaar 

eerder al enkele voorspellende elementen in zijn dromen had waargenomen. Naar de 

voorgestelde methode van Dunne maakte Kooy nauwgezette aantekeningen van zijn dromen 

en probeerde overeenkomsten met het echte leven (in zowel verleden als toekomst) op te 

sporen. Ook probeerde hij zich door in wakkere toestand een passief gevoel op te roepen 

open te stellen voor waarneming van de vierde dimensie. Kooy publiceerde de beschrijving 

van zijn dromen en hun overeenkomsten in heden of verleden in het TvP. Een van de lezers 

van het TvP, de notaris J.C.M. Kruisinga uit Vriezeveen, stond uiterst sceptisch tegenover dit 

onderzoek van Kooy. Hij hield zelf ook al jaren zijn dromen bij in een dagboekje. Hij besprak 

zijn aantekeningen met Kooy, en die wees hem er in briefwisselingen op dat ook in de 

dromen van Kruisinga het zogenoemde Dunne-effect optrad.
631

 Kruisinga werd vervolgens 

gegrepen door het droomonderzoek. Hij raakte gefascineerd door het bestaan van dergelijke 

dromen over de toekomst en werkte de volgende jaren nauw samen met Kooy in zijn 

onderzoek naar dromen.  

Kruisinga publiceerde in de jaren dertig een viertal artikelen met als titel ‘Dunne-

effect of toeval?’ In deze artikelen rapporteerde Kruisinga over het gezamenlijk met Kooy 

ondernomen onderzoek naar 1.444 door hemzelf genoteerde dromen.
632

 Kooy was al snel 

geheel en al overtuigd door het onderzoek: ‘Wat betreft het bestaan van een intermentaal 

verkeer in boventijdelijken zin, – waarbij dood, levend en nog niet geboren geen 

tegenstellingen meer zijn, in zooverre verleden, heden en toekomst geen tegenstellingen meer 

zijn, – wij kunnen hiervan zeggen: dit bestaan is niet alleen waarschijnlijk, niet 

“hypothetisch”, neen, het is zoo goed als zeker, want er is helderziendheid in verleden en 

toekomst.’
633

 Kruisinga bleef wat terughoudender in zijn laatste stuk over het 

droomonderzoek: ‘Het bestaan van het Dunne-effect is zeer zeker noch door deze reeks, noch 

trouwens door eenige vorige bewezen, maar het is voldoende waarschijnlijk gemaakt om de 

                                           
630 Johan Kooy, ‘Introspectief onderzoek naar het Dunne-effect’, Tijdschrift voor Parapsychologie 6 (1933) 144-169, 145. 
631 Wim Kramer, ‘Nederlands onderzoek naar “Dunne-effecten” (1934-1940)’, Tijdschrift voor Parapsychologie 81 1 (2014) 10-14. 
632 Kooy hielp de niet-wetenschappelijk opgeleide Kruisinga met name met de ontwikkeling van methoden, statistieken enzovoort.  
633 Johan Kooy, ‘Bijdrage tot de kennis van den profetischen droom met fragmentarische congruentie’, Tijdschrift voor Parapsychologie 7 
(1934) 241-286, 285-286. 
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aandacht van ernstige onderzoekers op het gebied van verdere experimenten te vestigen.’
634

 

Voorzichtigheid was van belang om het onderzoek uit de kluwen van het grote publiek te 

houden, die naar de zin van Kruisinga wat al te veel uit was op sensatie en zich graag liet 

verleiden door valse zekerheden. Door de natuurwetenschappelijke interpretatie en door het 

laagdrempelige karakter van de proeven was de interesse van de ingenieur Kooy gegrepen en 

was hij overtuigd geraakt van de realiteit van de verschijnselen. De ingenieurs die in de jaren 

dertig betrokken raakten bij de parapsychologie waren enthousiast over de 

natuurwetenschappelijk georiënteerde proeven. 

Net als Dietz was Kooy namelijk ook zeer te spreken over de experimenten van 

Rhine. Hij publiceerde in de zevende jaargang van het TvP een uitgebreide uiteenzetting over 

deze experimenten.
635

 Kooy probeerde bij hemzelf de experimenten van Rhine te herhalen en 

kwam daarbij tot de conclusie dat zijn eigen ‘positieve instelling’ een belangrijke invloed had 

op de mate van succes van de experimenten. Kooy concludeerde op basis van zijn eigen 

ervaringen en de introspectie ervan tijdens de experimenten: ‘Hieruit blijkt wel hoe 

veelvuldig, grillig gecompliceerd en betrekkelijk los samenhangende de psyche is, en hoe 

weinig we eigenlijk nog van ons zelf weten!’
636

 Kooy bleef ook na de Tweede Wereldoorlog 

geïnteresseerd in de implicaties van de relativiteit van ruimte en tijd voor het begrijpen van 

de menselijke geest. Tot in de jaren zeventig publiceerde hij hierover in een aantal losse 

artikelen verschenen in diverse tijdschriften.
637

  

Tenhaeff meende dat op de dromen van Kooy vooral ook een dieptepsychologische 

verklaring van toepassing was. Tenhaeff: ‘Wij hebben hier te doen met een zeer bijzondere 

houding van het “transcendentalen Subject” van een tot een bepaalden (door Herzberg 

beschreven) levensvorm (Spranger) behoorend mensch, wiens vader zijn geleider was door 

het leven en met wien hij zich zelf geïdentificeerd heeft. De vreezen van den heer Kooy zijn 

beslissend voor de aandachtsrichting van zijn “transcendentalen Subject”.’
638

 Overigens 

lichtte Tenhaeff met een citaat van Nietzsche nog toe dat hiermee zeker niks negatiefs 

bedoeld werd over Kooy: ‘Die höchsten Menschen leiden am Meisten am Dasein.’
639

 De 

verschillende onderzoekers die zich in de jaren dertig bezighielden met de parapsychologie 

waren allen voorstander van empirisch onderzoek; ze verschilden met elkaar vooral van 

mening over hoe dit onderzoek moest worden gedaan – door introspectie of door het 

                                           
634 J.C.M. Kruisinga, ‘Dunne-effect of toeval?’, Tijdschrift voor Parapsychologie 8 (1935) 209-233, 227. 
635 Johan Kooy, ‘Paragnosie en kansrekening’, Tijdschrift voor Parapsychologie 7 (1934) 100-117, 100. 
636 Ibidem, 116. 
637 Zoals in De Ingenieur, in 1975, en in bijvoorbeeld populairwetenschappelijke tijdschriften als Aarde & Kosmos, eveneens in 1975. Zie: 

Kramer, ‘Nederlands onderzoek’, 10-14. 
638 Wilhelm Tenhaeff, ‘Beschouwingen over mediums en mediumschap’, Tijdschrift voor Parapsychologie 8 (1935) 49-70, 59. 
639 Ibidem. 
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ontwikkelen van ‘telbare testen’ – en over welke verklaringen voor de resultaten geschikt 

waren – natuurkundige of psychologische.  

 In de jaren dertig stond bovendien niet één specifiek soort verschijnsel centraal en op 

de verschillende verschijnselen konden weleens verschillende verklaringen van toepassing 

zijn. Zoals uit de rede van Dietz naar voren kwam werden allerhande ‘supranormale 

verschijnselen’ door de parapsychologen zelf als legitieme onderzoeksobjecten beschouwd. 

De samenvattende term hiervoor was ‘paragnosie’. Hierbij was zowel een 

geesteswetenschappelijke als een meer natuurwetenschappelijke onderzoeksmethode een 

mogelijkheid. Per object kon het verschillen welke onderzoeksmethode en verklaring het 

geschiktst werden geacht. In feite was alles mogelijk, zolang het maar bijdroeg aan meer 

kennis en daarmee aan meer toepassingen voor het vakgebied. Zoals Dietz in zijn rede 

suggereerde was de verwachting dat uiteindelijk het onderzoek bepaalde nog niet bevroede 

toepassingen aan het licht zou brengen. Met de nadruk op deze psychotechniek maakte de 

parapsychologie een inherent deel uit van de ontwikkelingen die zich in de gehele 

psychologie afspeelden. 

 

LABORATORIUMONDERZOEK 

In de jaren dertig werd een deel van het parapsychologisch onderzoek met hulp van enkele 

ingenieurs uitgevoerd in een Parapsychologisch Laboratorium. In 1930 pleitte Tenhaeff er al 

voor om een laboratorium op te richten voor parapsychologisch onderzoek.
640

 Het voorbeeld 

dat Tenhaeff voor ogen had was het National Laboratory of Psychical Research in Londen, 

van Harry Price.
641

 Price had in 1926 dit laboratorium opgericht waarmee hij concurreerde 

met de Britse SPR op het terrein van experimenteel onderzoek. Price en Tenhaeff 

onderhielden een correspondentie naar aanleiding van het medium Rudi Schneider. Price uitte 

zijn waardering voor Tenhaeff: ‘What a vast number of psychic articles you have written! 

You must be slowly educating the Dutch people in psychic matters. Of course, you are the 

recognised authority in Holland.’
642

 In Nederland lukte het wat moeizaam om het voor een 

                                           
640 Wilhelm Tenhaeff, ‘Naschrift’ bij vertaald artikel van Harry Price, ‘Over den huidigen stand van het Parapsychologisch onderzoek in 

Groot Britannie’, Tijdschrift voor Parapsychologie 2 (1929-1930) 298-312, 311-312. 
641 Wim Kramer, ‘Het laboratorium van de Nederlandse SPR (1935-1941) – Deel 1’, Tijdschrift voor Parapsychologie 3 (2006) 20-24, 21. 
642 Brief Harry Price aan Wilhelm Tenhaeff (3-11-1930) signatuur HPC 4A 121. (Harry Price Archive, Senate House Library, Londen.) 

Tenhaeff en Price schreven elkaar over geschikte mediums om te onderzoeken. Tenhaeff wilde Paul Diebel graag door Price laten 

onderzoeken. Dat was iemand die stigmata kreeg en fraudulent zou zijn maar volgens Tenhaeff echt was. Dietz en Tenhaeff betaalden hem 
30 gulden voor een zitting. Daarvoor zou hij goed betaald worden, beter dan in Nederland. Rudi Schneider, bijvoorbeeld, vroeg 20 pond per 

week voor onderzoek (zie brief van Harry Price aan Wilhelm Tenhaeff (09-09-1932)). Tenhaeff en Dietz wilden Schneider graag zelf aan de 

slag zien. Het is in dit laboratorium dat Soal zijn replicatie deed van de onderzoeken van Rhine. Price vroeg Tenhaeff de Nederlandse 
representant te worden van zijn International Research Council. Ook was Tenhaeff betrokken bij de vertaling en uitgave van Prices 

Confessions of a ghosthunter uit 1936. Tenhaeff stuurde afleveringen van VPO aan Price (zie brief van Wilhelm Tenhaeff aan Harry Price 

(07-04-1926) signatuur HPD 48 5). Nederlandse telepaten boden zichzelf ook spontaan aan bij Harry Price, zoals Maloïtz, de zingende 
telepaat. 

154



  HOOFDSTUK 4 DE BOVENNATUUR IN DE PRAKTIJK 

 

laboratorium benodigde geld bij elkaar te krijgen. Bovendien was Tenhaeff zelf te druk bezet 

om zich volledig voor de oprichting van een parapsychologisch laboratorium in te zetten.  

Door de inzet van Dietz en Tenhaeff floreerde de SPR en werden in 1934 twee nieuwe 

afdelingen van de SPR opgericht: in Rotterdam en Amsterdam. Het was door de inzet van de 

Amsterdamse afdeling dat er uiteindelijk een laboratorium kwam.
643

 De ingenieur Louis Jan 

Koopman was de secretaris van de Amsterdamse afdeling. Hij besloot zich in 1935 actief in 

te zetten voor de oprichting van het laboratorium. Koopman werkte lange tijd bij ALMARA, 

een leverancier van medische apparatuur.
644

 Daarnaast was een van de leden van de 

Amsterdamse afdeling van de SPR, de arts S.C.M. Spoor, geneesheer-directeur van het 

Burgerziekenhuis in Amsterdam. Op het terrein van zijn ziekenhuis wist hij nog wel een 

leegstaande ruimte waarin het laboratorium gevestigd kon worden. Ook doneerde hij 50 

gulden. Met een legaat van 100 gulden en een bijdrage van 100 gulden van Koopman zelf 

kon het laboratorium worden geopend. Koopman zorgde voor een installatie om infrarood 

licht op te wekken zodat in het donker foto’s konden worden genomen. Ook leverde hij 

meetinstrumenten, onder andere een om elektromagnetische velden te meten en een 

galvanometer.
645

 Tenhaeff werd de directeur en Koopman had de technische leiding over het 

laboratorium, dat op 23 november 1935 werd geopend. Van 1935 tot 1941 werd in dit 

laboratorium onderzoek gedaan naar onder andere het fotograferen van het astraallichaam 

met behulp van infrarood licht en naar de invloed van magnetiseurs op planten en dieren, 

EEG-onderzoek bij paragnosten en onderzoek naar aardstralen en wichelroedes.
646

 Net als in 

het laboratorium van Price was het onderzoek in het laboratorium van de SPR gericht op het 

onderzoeken van begaafde personen. Volgens Dietz was met de opening van het laboratorium 

‘het parapsychologisch onderzoek van de gemoedelijke seancekamer naar het nuchtere 

laboratorium’ verhuisd.
647

 

De resultaten van een aantal experimenten werden gepubliceerd en zijn een nadere 

beschrijving waard. Dit is allereerst het onderzoek dat in 1936 werd gedaan met behulp van 

elektro-encefalografie (EEG) op verschillende proefpersonen die onder invloed waren van 

morfine, in coma verkeerden, onder hypnose waren gebracht, narcotica hadden gebruikt, 

schizofreen werden geacht, aan epilepsie leden, paranoïde waren, simpelweg sliepen, 

                                           
643 Kramer, ‘Laboratorium – deel 1’, 22. 
644 Wim Kramer, ‘EEG-experimenten van de SPR (1936-1938)’, Tijdschrift voor Parapsychologie 4 (2011) 4-7, 4. Koopman was eveneens 

geïnteresseerd in Franse letterkunde en heeft zijn Franse boekencollectie aan de Koninklijke Bibliotheek gedoneerd. 
645 Kramer, ‘Laboratorium – deel 1’, 23. 
646 Wim Kramer, ‘Het laboratorium van de Nederlandse SPR (1935-1941) – Deel 2’, Tijdschrift voor Parapsychologie 1 (2007) 18-24, 18-

19. 
647 Genoemd door Kramer in beide ‘Laboratorium’-artikelen (deel 1 en deel 2); het origineel: ‘Een buitengewoon belangwekkende avond’, 
Het Vaderland (26-11-1935) ochtendeditie, B. 
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psychometrist zouden zijn of in trance verkeerden. De uitslagen van deze personen werden 

dan vergeleken met de EEG-patronen van ‘normale’ en gezonde proefpersonen. Het 

onderzoek werd uitgevoerd in het SPR-laboratorium door de ingenieur Koopman en de 

psychiater-neuroloog Lambertus Franke.  

 Elektro-encefalografie werd in de dertiger jaren nog nauwelijks toegepast. Het was in 

1924 dat Hans Berger ontdekte dat hij de elektrische uitstraling van de hersenen op de 

schedel kon meten; hij kwam hierachter toen hij de uitzending van stralen door de hersenen 

wilde onderzoeken na een wonderlijke telepathische ervaring met zijn zus.
648

 Het duurde 

enkele decennia voordat EEG algemeen werd gebruikt in ziekenhuizen en in universiteiten. 

Het SPR-laboratorium was een van de eerste plekken in Nederland waar onderzoek werd 

gedaan met behulp van EEG. Zoals gezegd werkte Koopman als ingenieur bij ALMARA, 

waar producten van het Duitse AEG werden verkocht. Aangezien AEG fabrikant was van 

EEG-apparatuur kon Koopman relatief gemakkelijk aan de voor het onderzoek benodigde 

apparatuur komen.
649

  

Op basis van hun onderzoek kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat er zowel 

bij de geesteszieken als bij de paranormaal begaafden – wanneer ze zich aan hun paranormale 

taak wijdden – sprake was van een ‘hersenstam-slaap’.
650

 Doordat de hersenstam minder 

actief functioneerde, was er sprake van een ‘ontremming’ van de hersenschors en kon deze 

meer vrijelijk haar gang gaan. Koopman en Franke probeerden hiermee een fysieke 

verklaring te geven voor zowel psychopathologische als paranormale verschijnselen. Ze 

hadden het hier zelf over een ‘physische parallel-verklaring’ voor verschijnselen zoals 

telepathie, wat wil zeggen dat ze ervan uitgingen dat psychische verschijnselen samenvielen 

met een bepaalde fysieke verschijningsvorm. Hiermee was het onderzoek een voortzetting 

van de onderzoekstraditie zoals die eind negentiende eeuw werd ingezet door Floris Jansen. 

Koopman was met name geïnteresseerd in de tastbare, materialistische achtergrond van 

paranormale verschijnselen, zo blijkt ook uit zijn onderzoek naar aardstralen, dat eveneens in 

het laboratorium van de SPR plaatshad. 

In de dertiger jaren sijpelde vanuit Duitsland het idee in Nederland binnen dat er 

aardstralen bestonden die schadelijk konden zijn voor de gezondheid van mens, dier en 

plant.
651

 Een wichelroedeloper kon ter plaatse bepalen waar de schadelijke aardstralen precies 

                                           
648 Tijdens de Eerste Wereldoorlog belandde Berger in een levensbedreigende situatie en zijn zus meende zijn doodsangst via telepathische 

weg te hebben opgevangen. Zie: David Millett, ‘Hans Berger: from psychic energy to the EEG’, Perspectives in Biology and Medicine 44 4 

(2001) 522-542. 
649 Kramer, ‘Laboratorium – deel 2’, ad passim. 
650 L.J. Franke, ‘Trance en hersenfunctie’, Tijdschrift voor Parapsychologie 10 (1937) 111-117, 115. 
651 Het was de baron Gustav von Pohl die zelf als wichelroedeloper overtuigd raakte van het bestaan van aardstralen en de schadelijkheid 
ervan. 
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in of om het huis liepen, en raadde dan geregeld de aanschaf van een apparaatje aan dat de 

schadelijke stralen zou moeten tegenhouden. Koopman kreeg in 1935 een aantal van deze 

apparaatjes onder ogen. Een daarvan was het ‘Erdstrahlenschutz-Apparat’ van de firma 

Hupfer & Golz. Dit was een klein aluminium blokje met een stukje koper op de bodem. In de 

brochure werd duidelijk gemaakt waar aardstralen de oorzaak van konden zijn: ‘Am 

haüfigsten ist bei Leiden wie Gicht, Rheuma, Ischias, Schlaflosigkeit, Müdigkeit am Morgen 

nach dem Aufstehen in den Gliedern, Schwindel und Uebelkeitsgefühl, nervöse Störungen, 

innere Unruhe, schwere Träume und Herzbeschwerden die Ursache darin zu weitaus 

grösstem Teile zu suchen, dass sich die Betten oder der Arbeitsplatz im Bereiche von 

Kraftfeldern des Untergrundes (Erdstrahlen) befinden.’
652

 Op de buitenkant van het 

apparaatje stond de volgende waarschuwing: ‘Nachahmung, Verletzung u. Oeffnen der 

Apparate wird strafrechtlich verfolgt!’
653

 Koopman en zijn assistent Van Ouwerkerk lieten 

zich daar echter niet door tegenhouden en ‘(…) openden, niettegenstaande het verbod, op ons 

risico het aluminium voorwerp door het dwars midden te zagen (…)’. De binnenkant van het 

apparaatje bleek geheel hol. De stelling van de brochure bij het apparaatje was dat het de 

aardstralen zou absorberen, maar volgens de onderzoekers was dit nagenoeg onmogelijk 

vanwege de divergerende werking van stralen. Een dergelijk klein apparaatje zou op geen 

enkele manier bescherming kunnen bieden tegen eventuele aardstralen, zeker niet als het hol 

was. Deze verklaring duidde wederom op hun uitgangspunt dat een fysiologische of fysische 

verklaring voor het bovennatuurlijke mogelijk moest zijn. Hun conclusie was dan ook: ‘Het is 

van physisch standpunt bekeken de grootste nonsens en het is de hoogste tijd, dat tegen 

dergelijke dingen ernstig gewaarschuwd wordt.’
654

 

 Vervolgens onderzochten Koopman en Van Ouwerkerk een wichelroedeloper die 

beweerde buitengewoon goed te zijn in het reageren op de verschillende stralingen van 

diverse metalen. De proefpersoon doorstond het experiment van Koopman en Van 

Ouwerkerk niet: ‘Maar in ieder geval heeft ons deze proef aangetoond, dat men aan 

verzekering van niet-physisch onderlegde P.P.’s [proefpersonen] zonder meer geen geloof 

kan slaan.’
655

 Met hun onderzoeken wilden de onderzoekers laten zien dat het met 

lekenkennis van de natuurwetenschappen moeilijk was om de claims van apparaten en 

personen op waarde te schatten. Aardstralen en wichelroedelopers zouden de gemoederen tot 

en met de vijftiger jaren flink blijven bezighouden. In 1954 werd er zelfs op instigatie van de 

                                           
652 L.J. Koopman en P.D. van Ouwerkerk, ‘Aard- of wichelroede-straling’, Tijdschrift voor Parapsychologie 8 (1933) 241-253, 242. 
653 Ibidem, 241. 
654 Ibidem, 245. 
655 Ibidem, 249. 
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KNAW een rapport uitgebracht over het al dan niet bestaan van aardstralen en de eventuele 

invloed daarvan op gewassen. In het zesde hoofdstuk zal dit rapport uitgebreid worden 

behandeld.
656

  

 Ook Tenhaeff deed zelf experimenten in het laboratorium. Het doel van zijn 

onderzoek was niet het detecteren van een fysiologische of fysische verklaring, maar juist het 

verkrijgen van meer psychologisch inzicht in de begaafde. Tussen mei en september 1936 

deed hij proefnemingen met ‘psychoscopisten’, die hij in maart 1937 nogmaals onderzocht. 

In tegenstelling tot de hiervoor besproken proeven was het doel voor Tenhaeff om ‘onze 

proefpersonen ongedwongen te observeeren’, zodat daarmee diepere en ruimere kennis over 

de achterliggende processen kon worden verkregen.
657

 Aan de mediums werd gevraagd om 

een voorwerp – de inductor – ter hand te nemen en uitspraken te doen over de persoon aan 

wie het voorwerp toebehoorde. De eigenaren van de inductoren waren zelf ook aanwezig; de 

uitspraken van de mediums over de voorwerpen werden genoteerd en na afloop met de 

eigenaren besproken.  

Volgens Tenhaeff was het allesbehalve eenvoudig om de uitspraken van de mediums 

te beoordelen. De neiging bestond, volgens Tenhaeff, om van de psychoscopische indrukken 

eenzelfde soort helderheid te verwachten als van de ‘gewone’ waarneming, maar uit 

introspectie van de mediums bleek dat de waarneming bij hen veel onduidelijker was. Zo 

rapporteerde mevrouw Akkeringa het gevoel alsof de indrukken als in een wat vage film aan 

haar voorbijtrokken in combinatie met soms een ondefinieerbare indruk of drang. Tenhaeff 

concludeerde dan ook ‘dat wij bij de psychoskopisten te doen hebben met verschijnselen, die 

nauw verwant zijn aan die, waarvoor de studie van het menschelijk droomleven ons plaatst’. 

Tenhaeff merkte op dat iedereen in principe een paragnost was maar dat sommigen door hun 

‘bijzondere psycho-physische structuur’ hier beter in zouden zijn en daarom als telepaat, 

gedachtelezer of helderziende konden worden gezien.
658

 

Om de uitkomsten op hun juiste waarde te schatten, benadrukte Tenhaeff hoe 

belangrijk het was zich in te leven – in te ‘voelen’ – in de proefpersoon. De parapsycholoog 

moest zich bedienen van de ‘geesteswetenschappelijke psychologische methode’ van het 

invoelen om te begrijpen wat er aan de hand was bij psychoscopisten.
659

 In het artikel besprak 

Tenhaeff uitgebreid enkele uitkomsten van proefnemingen waarbij de uitspraken van de 

                                           
656 Jacob Clay was voorzitter van deze commissie, die tot de conclusie kwam dat mensen zich beter niet konden laten leiden door de 

overtuiging dat aardstralen echt waren. Dit onderzoek lijkt ook vooral te zijn ingegeven door het idee dat aardstralen de landbouw zouden 

beïnvloeden. 
657  Wilhelm Tenhaeff, ‘Mededeelingen uit het laboratorium der S.P.R.: proefnemingen met psychoskopisten’, Tijdschrift voor 

Parapsychologie 9 (1936) 164-200, 164. 
658 Ibidem, 166. 
659 Ibidem, 174. 
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verschillende mediums over een voorwerp werden beoordeeld. Het succes van de 

proefneming bleek niet alleen af te hangen van het medium, maar ook van de eigenaar van de 

inductor. Het was Tenhaeff opgevallen dat bij sommige inductoren het medium verdacht stil 

bleef, terwijl bij andere het medium geen enkele moeite leek te hebben tot indrukken te 

komen.
660

 Ook kwam Tenhaeff tot de conclusie dat de inductoren überhaupt van 

ondergeschikt belang waren.
661

 Gebleken was dat de proefpersonen lang niet alles konden 

‘zien’ en daarom nooit konden voldoen aan de eis van volslagen helderheid: ‘Zij “zien” in 

den regel slechts die dingen, welke hun belangstelling hebben en deze belangstelling 

resulteert vaak uit ervaringen in de jeugd en de puberteitsjaren opgedaan. De oorzaak van de 

richting der belangstelling is vaak eerst na psychoanalytisch onderzoek te ontdekken.’
662

 

Kortom, waar Koopman en de zijnen op zoek waren naar fysische verklaringen voor de 

verschijnselen, zocht Tenhaeff naar psychisch inzicht in de werking van de geest van de 

begaafde proefpersoon. 

Dietz was enthousiast over het laboratorium, maar deed er zelf geen onderzoeken. Dit 

had waarschijnlijk te maken met zijn verslechterende relatie met Tenhaeff, die directeur van 

het laboratorium was. Tenhaeff had geen gemakkelijke tijd in de jaren dertig: de ruzie met 

zijn ouders en zijn vele werkzaamheden op het gebied van de parapsychologie en de 

psychologie leken hem op te breken. Hij kampte met zelfmoordgedachten en depressieve 

buien. Bovendien had hij het gevoel niet genoeg waardering te krijgen voor zijn vele werk 

voor het Tijdschrift voor Parapsychologie.
 
Dit leidde tot een persoonlijke breuk tussen Dietz 

en Tenhaeff, zeker nadat Tenhaeff Dietz had beschuldigd van malafide praktijken.
663

 Dit 

bracht uiteindelijk ook het bestuur van de SPR in verlegenheid. In 1938 werden beide 

hoofdredacteurs benoemd – of gedegradeerd – tot wetenschappelijk adviseur en trad Tenhaeff 

af als directeur van het laboratorium. Dr. H.A.C. Dernier van der Gon nam het secretariaat 

van de redactie van het TvP en het directeurschap van het laboratorium over.
664

  

Er waren voldoende ideeën voor onderzoek om het laboratorium voort te zetten: 

astrologieonderzoek, fotografisch onderzoek, een wichelroedeonderzoek en zelfs een 

replicatieonderzoek van Rhines ‘Extra Sensory Perception’ in samenwerking met de 

Engelsman Whately Carington.
665

 Maar van deze plannen kwam weinig terecht. In 1938 had 

Koopman zijn bestuursfunctie al neergelegd en dat droeg waarschijnlijk bij aan een 

                                           
660 Tenhaeff, ‘Mededeelingen uit het laboratorium’, 197. 
661 Ibidem, 198. 
662 Ibidem, 200. 
663 Van Dongen, ‘Heilzame onrust (deel 4)’. De brouillage tussen Dietz en Tenhaeff wordt daar teruggevoerd op de ervaren onderwaardering 

door Tenhaeff. Dietz was ouder en rijker, waardoor Tenhaeff zich minderwaardig zou voelen. 
664 Kramer, ‘Laboratorium – deel 2’, 21. 
665 Ibidem. 
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verslechterende verhouding met het Burgerziekenhuis in Amsterdam, waar het laboratorium 

was ondergebracht. In 1939 was het laboratorium van de SPR niet meer welkom op het 

terrein van het ziekenhuis. Roels vond in Utrecht in het psychologisch laboratorium een 

ruimte voor het parapsychologisch laboratorium, maar onderzoek werd bemoeilijkt omdat er 

slechts een onsamenhangende verzameling instrumenten over was, aangezien deze niet het 

eigendom waren van de SPR zelf.
666

  

De definitieve nekslag voor het laboratorium werd toegebracht door de Duitse 

bezetting van Nederland. In oktober 1940 werd de SPR nog opgenomen in de 

Werkgemeenschap van Wetenschappelijke Organisaties in Nederland.
667

 Dit was een 

initiatief van de KNAW om de intellectuele vrijheid te beschermen tegen de bezetting door 

de Duitsers.
668

 Het mocht niet lang baten.
669

 In 1941 werd zowel de Studievereeniging voor 

Psychical Research als het TvP bestempeld als ‘amerikanischer Unfug und Schwindel’ en 

door de Duitse bezetter opgeheven, waarbij eveneens de bibliotheek van de vereniging werd 

geroofd en het laboratorium werd gesloten.670 Vlak voor de oorlog was het ledenaantal van de 

SPR – mede door de interne strubbelingen tussen Dietz en Tenhaeff – overigens al sterk 

teruggelopen: in 1939 telde de SPR 307 leden.
671

 Na het overlijden van zijn vrouw in 1940 

had Dietz geen energie meer om zich volledig in te zetten voor de parapsychologie. De 

energie hiervoor was al grotendeels verloren gegaan door de verslechterende verhouding met 

Tenhaeff in de tweede helft van de jaren dertig. Dietz werd opgevolgd als privaatdocent door 

Karel Hendrik Eduard de Jong in 1939, die ondanks zijn ‘foute’ politieke kleur tot 1960 aan 

de Universiteit Leiden colleges in de parapsychologie zou verzorgen.
672

 Aan het einde van 

zijn leven richtte Dietz zich meer op zijn literaire – veelal ongepubliceerde – werk, totdat hij 

in 1953 overleed.
673

  

 

 

 

                                           
666 Kramer, ‘Laboratorium – deel 2’, 21. 
667 ‘Kort verslag van de jaarvergadering der S.P.R. op Zondag 27 april 1941 te Utrecht’, Tijdschrift voor Parapsychologie 12 (1941) 146-

147.  
668 Gerard Alberts en Huib Zuidervaart, De KNAW en de Nederlandse wetenschap tussen 1930 en 1960 (Amsterdam 2009) 46. 
669 In Kramers ‘Laboratorium – deel 2’ worden nog enkele andere onderzoeken genoemd, waaronder experimenten naar de opzet van het 

werk van Rhine.  
670 Van Dongen en Gerding, PSI, 68. De tijdschriften van de bibliotheek werden gered door dr. De la Fointaine Verwey, directeur van de 

Universiteitsbibliotheek in Amsterdam. Zie: ‘Mededeelingen van den bibliothecaris’, Tijdschrift voor Parapsychologie 12 (1941) 132. 
671 ‘Jaarverslag van den penningmeester der S.P.R. over het boekjaar’, Tijdschrift voor Parapsychologie 11 (1940) 236.  
672 De Jong was een van de oprichters van de fascistische partij Het verbond van Actualisten in 1922. Ook stuurde hij telegrammen aan 

Mussolini: zie zijn persoonsarchief bij IISG. De opvolging door De Jong van Dietz zorgde nog voor enige discussie in de gelederen van de 

Rijksuniversiteit Leiden, waarbij de ‘principiële’ vraag werd gesteld of de parapsychologie wel aan de universiteit moest worden 
onderwezen. (College van Curatoren Universiteit Leiden, overzicht inkomende/uitgaande post, periode 1830 1878-1953 1497, 1374 05-07-

1939).  
673 Wel schreef Dietz een aantal toneelstukken die ook werden opgevoerd, waaronder een uitvoering van het Bijbelverhaal ‘Achab en Izebel’ 
die in cultuurkringen nog enige discussie opleverde; zie: August Heyting, Het Nederlandse toneel in de branding (Den Haag 1941) 18. 
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CONCLUSIES 

In de jaren dertig zetten zowel de parapsychologie als de psychologie belangrijke 

institutionaliseringsstappen. Sinds de jaren twintig groeide de psychologie en in de jaren 

dertig was met name de psychotechniek tot volle ontwikkeling gekomen. In de jaren dertig 

werden meer hoogleraren en privaatdocenten in de psychologie aangesteld. Ook in de 

parapsychologie was er sprake van een eerste, voorzichtige, vorm van academische 

inbedding. Dietz en Tenhaeff werden allebei aangesteld als privaatdocent in de 

parapsychologie, in respectievelijk Leiden en Utrecht. In 1928 richtten zij het Tijdschrift voor 

Parapsychologie op, ongeveer in dezelfde periode dat het Tijdschrift voor Psychologie en 

haar Grensgebieden werd opgericht. Bovendien had de SPR in de jaren dertig een 

laboratorium, waar onder andere experimenten met nieuwe technieken, zoals de EEG, werden 

gedaan. 

 Voor zowel Dietz als Tenhaeff, de twee belangrijkste parapsychologen in deze 

periode, was de parapsychologie een regulier onderdeel van de psychologie. Tenhaeff was 

onder Roels gepromoveerd als psycholoog. In de psychologie van de jaren dertig stond in de 

psychotechniek het individu centraal. Hierbij was een holistische, anti-elementaristische 

benadering courant. Ook in de parapsychologie, die zich in de jaren dertig richtte op de 

paragnosie, ging het om het individu. Waar in voorgaande perioden naarstig werd gezocht 

naar getalenteerde proefpersonen en mediums, groeide vanaf de jaren dertig het idee dat 

iedereen in bepaalde mate in staat was tot het waarnemen van paranormale verschijnselen. 

Dit werkte experimenteel onderzoek in de hand. Niet alleen kon men de eigen Dunne-dromen 

onderzoeken, ook werd een laboratorium ingericht waarin onderzoek werd gedaan naar de 

verschillende uitingsvormen van paragnosie. De betrokkenheid van ingenieurs bij dit 

onderzoek in de jaren dertig valt te begrijpen in het licht van de psychotechnische 

ontwikkelingen. Daarmee waren het object en de methoden in zowel de parapsychologie als 

de psychologie overeenkomstig. Andermaal wordt duidelijk hoezeer de parapsychologie 

destijds onderdeel was van de psychologie. 

 Dietz en Tenhaeff getroostten zich beiden veel moeite om zowel hun 

wetenschappelijke legitimiteit te benadrukken als voor het grote publiek de meerwaarde van 

hun onderzoek duidelijk te maken. Door veel te schrijven voor het publiek – zowel in kranten 

als in populairwetenschappelijke boeken – werd het draagvlak voor de parapsychologie 

vergroot. De markt voor de bovennatuur groeide ook in de jaren dertig, waarbij het dierlijk 

magnetisme en het spiritisme steeds meer gemeengoed waren geworden. Dietz en Tenhaeff 
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waren er als popularisatoren goed in zowel academische erkenning te verkrijgen als 

publiekelijk te worden gewaardeerd.  

 In deze derde periode vond de institutionalisering van de parapsychologie haar 

vooroorlogse hoogtepunt. Met twee privaatdocenten, een eigen tijdschrift en een laboratorium 

leek deze psychologische subdiscipline zich te vestigen. De psychologie en de 

parapsychologie droegen in de jaren dertig beide actief hun maatschappelijke meerwaarde uit. 

De parapsychologie was daarmee in de jaren dertig een regulier onderdeel van de toegepaste 

psychologie, waarbij het onderzoeksobject en de onderzoeksmethoden overeenkwamen. 

Dietz en Tenhaeff slaagden er in dit klimaat in hun wetenschappelijke legitimiteit én de 

meerwaarde van hun onderzoek te vertalen voor het grote publiek. Door interne strubbelingen 

en het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog kwam in 1940 aan deze groeiperiode abrupt 

een einde.  

162



 

 

HOOFDSTUK 5 EEN BIJZONDERE PERSOONLIJKHEID  

ACADEMISCHE INBEDDING IN UTRECHT 1940-1959 

 

 

 

Het innerlijke van de mens is echter niet een ruimte,  

die men kan openbreken en waarin men dan als een nieuwsgierige 

 kan rondgaan om te zien, wat er zich in bevindt.  

Het innerlijke is slechts kenbaar, als het zich zelf verkiest te uiten. 

Frederik Buytendijk
674

 

 

 

 

EEN INTERNATIONALE CONFERENTIE 

Van 30 juli tot 5 augustus 1953 vond in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht een 

internationale parapsychologische conferentie plaats. De Amerikaanse Parapsychology 

Foundation (PF) – opgericht in 1951 door het medium Eileen J. Garrett en de filantroop 

Frances P. Bolton – had ruime middelen om de conferentie financieel mogelijk te maken.
675

 

Het doel van deze Amerikaanse stichting was om parapsychologen van de verschillende 

kanten van het IJzeren Gordijn bijeen te brengen, onderzoeksresultaten met elkaar uit te 

wisselen en contact met elkaar te leggen.
676

 Het congres telde 78 deelnemers uit 14 

verschillende landen – van de Verenigde Staten tot Argentinië en van Zweden tot Zwitserland 

– maar er kwamen uiteindelijk geen Russische onderzoekers, dus de gewenste toenadering 

bleef uit. De deelnemers hielden 57 referaten.
677

 Het was een relatief kleine conferentie; 

gelijktijdig vond in Parijs bijvoorbeeld een internationale conferentie voor toegepaste 

psychologie plaats waar meer dan zevenhonderd personen aan deelnamen.
678

  

De keuze voor Utrecht voor de parapsychologische conferentie in 1953 – na 

soortgelijke conferenties in 1921 in Kopenhagen, in 1923 in Warschau en in 1935 in Oslo – 

                                           
674 Frederik Buytendijk, ‘Persoon en ontmoeting’, Tijdschrift voor Strafrecht 62 (1954) 193-207, 206-207. Geciteerd in: Filippus Brink, 

Enige aspecten van de paragnosie in het Nederlandse strafproces (Utrecht 1958) 98. 
675 Carlos Alvarado (et al.), ‘Fifty years of supporting parapsychology: the Parapsychology Foundation (1951-2001)’, International Journal 

of Parapsychology 12 2 (2001) 1-26, 1. 
676 George Zorab, ‘Het eerste internationale congres voor parapsychologisch onderzoek te Utrecht gehouden (30.7-5.8 1953)’, Tijdschrift 
voor Parapsychologie 21 (1953) 220-237, 220. 
677 Parapsychology Foundation, Proceedings of the first international conference of parapsychological studies: Utrecht, the Netherlands, 

July 30 to August 5, 1953 (New York 1955).  
678 Het betrof hier het elfde congres voor toegepaste psychologie, georganiseerd door l’Association Internationale de Psychotechnique. 
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lag voor de hand. Niet alleen waren vlak na de oorlog de hotels hier ‘goed en betaalbaar’, 

maar in hetzelfde jaar was aan de Rijksuniversiteit Utrecht een leerstoel in de 

parapsychologie opgericht.
679

 De instelling van de bijzondere leerstoel voor Wilhelm 

Tenhaeff ging gepaard met de oprichting van een Parapsychologisch Instituut, gevestigd aan 

de Springweg. De organisatie van de conferentie kon rekenen op de volledige medewerking 

van de Utrechtse universiteit. Het Academiegebouw werd door de universiteit ter beschikking 

gesteld en er werd gezorgd voor een simultaanvertaling in drie talen.
680

 In het erecomité en in 

het uitvoerend comité van het congres zat daarnaast een aantal belangrijke representanten van 

de Utrechtse universiteit. Zo zaten in het erecomité de rector magnificus prof. dr. V.J. 

Koningsberge, de president-curator mr. Ter Pelkwijk, de burgemeester jhr. mr. De Ranitz en 

de commissaris van de Koningin M.A. Reinalda.
681

 Bij het uitvoerend comité van het congres 

waren twee belangrijke Utrechtse hoogleraren betrokken: prof. dr. F.J.J. Buytendijk en jhr. 

prof. dr. D.J. van Lennep.
682

  

De conferentiegangers in Utrecht hadden uiteenlopende academische achtergronden. 

Natuurkundigen, scheikundigen, biologen, psychologen, sociologen, artsen, ingenieurs en 

wiskundigen waren allen vertegenwoordigd. De voorzitter van de conferentie was de 

Amerikaanse (para)psycholoog Gardner Murphy. De domineeszoon was een vooraanstaand 

parapsycholoog in de jaren vijftig en hij was met name geïnteresseerd in telepathie en het 

voortbestaan na de dood. Als psycholoog schreef hij een gezaghebbende introductie in de 

psychologie en werd hij gezien als een van de grondleggers van de humanistische 

psychologie.
683

 Vanuit hun eigen discipline hielden de aanwezigen zich volgens de voorzitter 

allen bezig met onderzoek naar buitenzintuiglijke informatieoverdracht, zowel tussen 

individuen onderling als tussen mens en omgeving, oftewel: ‘types of communication 

between individuals which are not explicable in terms of any known form of contact through 

the sense organs, and types of contact between individuals and their physical environments 

which are not explicable in terms of contemporary physics and biology (…).’
684

 Als 

voorzitter zag Murphy in 1953 de wetenschap als bindende factor: ‘Though we may differ 

                                           
679 De eerste keuze voor het congres was Parijs. Maar de hotelaccommodatie stond daar, zo vlak na de oorlog, niet goed aangeschreven. 

Utrecht had op hotelgebied een betere positie en bovendien zou Tenhaeff daar benoemd worden tot buitengewoon hoogleraar. Zorab gaf elk 

hotel duizend gulden als onderpand. Op 3 februari 1953 kwam er naar aanleiding van de Watersnoodramp een telegram van Garrett: ‘Met 
alles stoppen, heel Holland ligt onder water.’ Zorab overtuigde de geldschieters dat dit niet gold voor Utrecht en dat alles toch door kon gaan 

(Archief Zorab, Bijzondere Collecties Koninklijke Bibliotheek 79 c3 doos 6 ‘Verslag: De heer Jan Kappers, 70 jaar’). 
680 Zorab, ‘Het eerste internationale congres’, 220-232. 
681  George Zorab aan Wilhelm Tenhaeff (05-05-1953) (Archief Zorab, Bijzondere Collecties Koninklijke Bibliotheek, doos 2 

correspondentie Tenhaeff). Zorab noemt ten aanzien van De Ranitz nog expliciet dat zijn vrouw vriendin is van de koningin. 
682 Ibidem. 
683 Gardner Murphy en Joseph Kovach, Historical Introduction to Modern Psychology (New York 1972); Gardner Murphy en Laura Dale, 

Challenge of psychical research: a primer of parapsychology (New York 1961); Lois Barclay Murphy, Gardner Murphy: integrating, 

expanding, and humanizing psychology (Jefferson 1990). 
684 Parapsychology Foundation, Proceedings, IX. 
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from one another in countless things, I believe we speak to one another in the terms of 

science.’
685

 

Maar de aanwezigen verschilden sterk met elkaar van mening over de juiste 

wetenschappelijke methode om de buitenzintuiglijke informatieoverdracht te benaderen. Het 

op de conferentie gepresenteerde onderzoek was opgedeeld in vier verschillende 

werkgroepen. Ten eerste waren er de ‘Quantitative Studies’, waarin statistische berekeningen 

van gegevens uit experimenteel onderzoek naar buitenzintuiglijke waarneming en 

psychokinese centraal stonden.
686

 Tegelijkertijd werden voordrachten gehouden over de 

‘Psychotherapeutic and Psychoanalytical Approach’ en over ‘Spontaneous Phenomena and 

Qualitative Research’. Hier werd onder andere ingegaan op buitenzintuiglijke ervaringen in 

therapeutische sessies en op de vraag hoe begaafde personen het best konden worden 

onderzocht.
687

 Alleen de voordrachten over de ‘Personality of the Sensitive’ vonden plenair 

plaats, omdat hier ‘(…) every approach, biographical, cultural, clinical, experimental, 

quantitative, philosophical, integrative can be attempted’.
688

 

Wilhelm Tenhaeff zat deze plenaire sessie over de persoonlijkheid van de begaafde 

paragnost voor. Voor Tenhaeff was de magnetiseur en helderziende Gerard Croiset de 

belangrijkste begaafde en deze speelde dan ook een belangrijke rol op de conferentie. Zo 

demonstreerde Croiset zijn kunnen tijdens een avondprogramma op het etnologisch instituut 

van SPR-voorzitter Henri Fischer en werden er twee voordrachten over hem gehouden, 

respectievelijk door Hans Bender en Tenhaeff. Bender zou vanaf 1954 bijzonder hoogleraar 

in de grensgebieden van de psychologie aan de Universiteit van Freiburg worden.  

Bender hield op de conferentie in 1953 een voordracht over de ‘stoelproeven’ van 

Croiset die hij had bijgewoond. Tussen 1947 en 1953 deed Tenhaeff honderden stoelproeven 

met Croiset, waarbij hij uitspraken deed over de persoon die zou gaan plaatsnemen op een 

van tevoren bepaalde stoel in een zaal. Tenhaeff gaf veel lezingen door het hele land en nam 

Croiset hierbij vaak mee. De stoelproeven dienden niet alleen een wetenschappelijk doel, ze 

zorgden er ook voor dat de toehoorders van de lezing overtuigd konden raken van de 

capaciteiten van Croiset. Willekeurig werd tijdens de stoelproeven een stoel aangewezen, 

                                           
685 Parapsychology Foundation, Proceedings, XVII. 
686 Zie voor meer informatie over de voordrachten in deze werkgroep hoofdstuk 6. 
687 Meerdere psychiaters hielden hier voordrachten over hun ervaringen met het buitenzintuiglijke tijdens het geven van therapie. De van 

oorsprong Duitse Jan Ehrenwald sprak hier, evenals de Amerikaan Montague Ullman. Ook Meerloo weidde in deze tweede werkgroep uit 
over zijn ervaringen met precognitie tijdens therapeutische behandelingen. Van Lennep en Musaph namen actief deel aan de discussies in 

deze tweede werkgroep. De consensus was dat buitenzintuiglijke ervaringen tijdens therapiesessies te vaak voorkwamen om genegeerd te 

kunnen worden. Wel werd het medegedeelde tijdens deze conferentie te anekdotisch geacht om enige wetenschappelijke bewijskracht te 
hebben. Om hieraan tegemoet te komen stelden de psychoanalytici voor een enquête af te namen onder therapeuten om hun verhalen te 

rapporteren. Maar ook hierbij werd het belang van een voldoende wetenschappelijk gehalte benadrukt. (Zorab, ‘Het eerste internationale 

congres’, 230; Parapsychology Foundation, Proceedings, 39). 
688 Parapsychology Foundation, Proceedings, XIX. 
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bijvoorbeeld ‘derde rij, tweede stoel van links’, waarbij Croiset voordat de bijeenkomst van 

start ging uitspraken deed over de daar plaats te nemen persoon. Deze uitspraken (zoals 

‘gezette man van middelbare leeftijd’, gewend ‘de zaak te overzien’, één van zijn dochters 

zou een gebroken voortand hebben, in huis zou een Engelse soldaat hebben gewoond) werden 

genoteerd en tijdens of na de lezing of demonstratie gecontroleerd.
689

 Bender benadrukte in 

zijn voordracht op de internationale conferentie hoezeer de buitenzintuiglijke indrukken van 

Croiset samenhingen met zijn eigen persoonsgebonden associaties en herinneringen.
690

  

Deze samenhang van buitenzintuiglijke met andere – interne – indrukken benadrukte 

Tenhaeff ook in zijn eigen voordracht over Croiset: ‘Psychoscopic Experiments on Behalf of 

the Police’. Zijn helderziende gaven zette Croiset namelijk ook in voor de politie bij het 

traceren van verloren voorwerpen, bij het helpen vinden van vermiste personen, het 

verschaffen van informatie over overleden personen en over misdrijven. Tenhaeff hield hier 

uitgebreide rapporten over bij.
691

 Uit deze samenwerking met de politie bleek volgens 

Tenhaeff voortdurend hoe Croiset beïnvloed werd door verschillende factoren. Soms 

interfereerde vermoeidheid bij Croiset, soms kreeg hij indrukken door van personen die niet 

op de hoogte waren van de juiste feiten of wilde hij zelf emotioneel niet accepteren welke 

verschrikkingen er hadden plaatsgevonden.
692

 Hierdoor kon het zijn dat de medewerking van 

Croiset in ‘politioneel’ opzicht geen succes was geweest – daarvoor waren zijn aanwijzingen 

te vaak onjuist – maar parapsychologisch juist wel interessante kennis had opgeleverd over 

de werkingen van zijn persoonlijkheid.  

Utrecht was in de jaren vijftig een centrale plek voor de parapsychologie. Hiervan 

getuigden de conferentie zelf en de belangrijke rol die zowel Tenhaeff als Croiset daar 

speelde. Aan het einde van de conferentie werd de hoop uitgesproken dat ook in de toekomst 

Utrecht deze belangrijke centrale rol zou blijven spelen: ‘Men hoopt dat het mogelijk zal zijn 

een permanent Europees hoofdkwartier van de [Parapsychology] Foundation op te richten, en 

het is de mening van alle leden van de Commissie, dat Utrecht vanwege zijn belangrijke rol 

in de geschiedenis en op het terrein der wetenschappen de ideale plaats zou zijn voor de 

vestiging van zulk een hoofdkwartier.’
693

 

 

 

 

                                           
689 Parapsychology Foundation, Proceedings, 65-66. 
690 Ibidem, 82. 
691 Deze rapporten worden momenteel geïnventariseerd in het archief van Croiset. 
692 Parapsychology Foundation, Proceedings, 108. 
693 Zorab, ‘Het eerste internationale congres’, 232. 
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ACADEMISCHE INBEDDING IN UTRECHT 

De jaren vijftig waren hoogtijdagen voor de Nederlandse parapsychologie. Tenhaeff werd 

benoemd als bijzonder hoogleraar en kreeg tegelijkertijd de beschikking over zijn 

Parapsychologisch Instituut, en in Utrecht werd de internationale conferentie georganiseerd. 

Tenhaeff was in die jaren zeker niet de enige die zich inzette voor de parapsychologie. De 

conferentie vormde een interessante afspiegeling van de Nederlandse academici die zich 

interesseerden voor de parapsychologie. De aanwezigheid van Zorab, Van Lennep en Fischer 

op de conferentie is al genoemd. Daarnaast namen deel: de filosofen Kees van Peursen en 

Johannes Poortman; de artsen of psychiaters Jan Kappers, W. Kat (tevens een hoge 

vrijmetselaar), Joost Meerloo en Herman Musaph; en tot slot de natuurwetenschappers Solco 

Tromp en Johan Kooy.
694

  

 Opvallende afwezige was Frans Heyn, een fysicus die zich in de jaren vijftig inzette 

voor parapsychologisch onderzoek. Hij had veelvuldig contact met Joseph Banks Rhine, die 

zelf ook ontbrak in Utrecht. Rhine liet de conferentie aan zich voorbijgaan omdat, althans in 

de beleving van Tenhaeff, deze bekende parapsycholoog het betreurde dat hij niet was 

gevraagd als voorzitter.
695

 Ook Dietz was er niet; hij had zich na de Tweede Wereldoorlog 

onttrokken aan de parapsychologie en overleed vlak na de conferentie op 74-jarige leeftijd.
696

 

Johan van Busschbach, die in het volgende hoofdstuk aan bod zal komen, kwam evenmin op 

de aanwezigheidslijsten voor. 

De verschillende Nederlandse deelnemers aan de conferentie toonden een tweedeling 

die zich zowel op nationaal als op internationaal niveau voordeed in de jaren vijftig; een 

tweedeling die we in het vorige hoofdstuk al zagen ontstaan. Enerzijds stond de 

‘kwalitatieve’ inhoud van het onderzoek centraal, waarbij individuele en spontane gevallen 

van het buitenzintuiglijke aan een nauwgezette interpretatie werden onderworpen – zoals bij 

Gerard Croiset. Anderzijds was er het ‘kwantitatieve’ onderzoek van, bijvoorbeeld, Rhine, 

waarbij het erom ging kleine, herhaalbare, statistische afwijkingen te ontdekken in veelvuldig 

                                           
694 De Amsterdamse psychiater Willem Kat was op de conferentie met name geïnteresseerd in paranormale geneeswijzen. De psychiater en 
psychoanalyticus Joost Meerloo was vanuit zijn specialisatie in ‘hersenspoeling’ geïnteresseerd in gedachteoverdracht. Met zijn Joodse 

achtergrond was Meerloo in 1942 gevlucht naar het Verenigd Koninkrijk en in 1946 was hij in New York beland. De psychiater en 

seksuoloog Herman Musaph was gedurende de jaren vijftig korte tijd geïnteresseerd in telepathiegevallen tijdens de psychoanalytische 
praktijk en in genezingen door magnetisme. 
695 Wilhelm Tenhaeff aan George Zorab (10-06-1953). Over dat Rhine niet komt: ‘Ik vraag mij of R. de juiste reden vermeldt of dat hij niet 

komt omdat hij daar niet de eerste viool kan spelen. In elk geval betreur ik het zeer dat hij niet komt. Ik vraag mij ook af wat Heyn daar 
gezegd heeft.’ Succes conferentie mede door Gardner Murphy als voorzitter. ‘Een en ander tot grote woede van Prof. J.B. Rhine. Hij voelde 

zich zwaar beledigd door Eileen Garrett die in plaats van hem Gardner Murphy had aangewezen als president van de Internationale 

Conferentie (…)’. (Archief Zorab, Bijzondere Collecties Koninklijke Bibliotheek 79 c3 doos 2 map correspondentie Tenhaeff en doos 6 
‘Verslag: De heer Jan Kappers, 70 jaar’).  
696 Wilhelm Tenhaeff aan George Zorab (13-08-1953). Tenhaeff was niet aanwezig bij de crematie van Dietz en informeert wie er wel 

aanwezig was. In de loop der jaren waren Dietz en Tenhaeff steeds meer van elkaar verwijderd geraakt. (Archief Zorab, Bijzondere 
Collecties Koninklijke Bibliotheek 79 c3 doos 2 map correspondentie Tenhaeff). 
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te repliceren testen.
697

 In dit en in het volgende hoofdstuk wordt bekeken hoe deze 

tweedeling in de context van de psychologie zich ontwikkelde.  

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de relatie tot de empirisch-analytische 

benadering van de psychologie van met name Adriaan de Groot. In dit hoofdstuk staat de 

verhouding tot de fenomenologische psychologie in Utrecht centraal. In het curatorium van 

de conferentie in 1953 zaten de hoogleraren Frederik Buytendijk en David van Lennep. Zij 

waren representanten van de zogenoemde fenomenologische school, die de naoorlogse 

psychologie aan de Utrechtse universiteit bepaalde. Hoe kwam de bijzondere leerstoel van 

Tenhaeff in deze periode aan deze universiteit tot stand? Welke ontwikkelingen vonden er 

plaats aan de Utrechtse universiteit? En in hoeverre kunnen de academische ontwikkelingen 

in de parapsychologie worden begrepen in deze specifieke universitaire context? Deze vragen 

staan centraal in dit hoofdstuk.  

Nadat in 1945 de jubelstemming over het einde van de verschrikkingen van de 

Tweede Werldoorlog was gaan luwen, sloeg al snel de maatschappelijke onzekerheid toe.
698

 

Ido Weijers achtte in die zin een vergelijking met het fin de siècle op haar plaats. In zijn 

studie over de verwantschap tussen literatuur en de fenomenologische wetenschap in de jaren 

vijftig benadrukt hij het onzekere en zoekende karakter van de jaren vijftig. De zorgen om het 

maatschappelijk welzijn leken inderdaad overeenkomstig met het einde van de negentiende 

eeuw. Leonie de Goei gebruikte dit citaat uit de Mededeelingen van de Nationale Federatie 

voor Geestelijke Volksgezondheid om de negatieve tendens in oktober 1945 te illustreren: 

‘Het gezin is gebroken en uit elkaar gerukt, de school is buiten functie gesteld, de arbeid is 

ontredderd, de omgangsvormen zijn verruwd, de moraal op ontstellende wijze gezakt, de 

misdaad heeft overal de kop opgestoken en toont openlijk, zonder schroom, het schaamteloze 

gelaat. Kortom, het geestelijk leven in ons dierbaar vaderland is ernstig ziek.’
699

 In deze jaren 

maakte de geestelijke hygiëne opgang en werd getracht de maatschappelijke problemen als 

ziekte te verhelpen. Het maakte dat de jaren na de Tweede Wereldoorlog zowel in praktische 

als in morele zin de periode van wederopbouw in Nederland vormden.  

Ook in de academische psychologie kwam deze praktische en morele wederopbouw 

tot uiting. Na de Tweede Wereldoorlog vond er een herverkaveling plaats in de academische 

psychologie. Aan de Universiteit Utrecht werden in totaal aan de hele universiteit veertien 

hoogleraren en docenten ontslagen die naar verluidt hadden samengewerkt met de Duitsers; 

                                           
697 Het hier genoemde onderscheid tussen ‘kwantitatief’ en ‘kwalitatief’ werd door parapsychologen zelf te berde gebracht. Zie ook de titel 
van de werkgroepen op de conferentie: ‘Quantitative Studies’ en ‘Qualitative Research’.  
698 Ido Weijers, Terug naar het behouden huis: de Utrechtse school en de Nederlandse roman 1945-1955 (Amsterdam 1991) 33. 
699 Leonie de Goei, De psychohygiënisten: psychiatrie, cultuurkritiek en de beweging voor geestelijke volksgezondheid in Nederland 1924-
1970 (Nijmegen 2001) 155. 
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onder hen was ook Tenhaeffs promotor Roels, voor de oorlog professor in de experimentele 

psychologie.
700

 In de loop van de jaren vijftig groeide de Nederlandse psychologie 

vervolgens explosief. Niet alleen nam het aantal studenten enorm toe, namelijk van 51 in 

1940 naar 2000 in 1963, maar ook het aantal hoogleraren groeide sterk. In de periode van 

1922 tot 1940 waren er acht hoogleraren benoemd in de psychologie; in de periode van 1945 

tot 1960 waren dit er twintig.
701

  

Gedurende deze ontwikkelingen in de psychologie als academische discipline, 

stonden andermaal de grondslagen van de studie en het onderzoek ter discussie. Waartoe 

werden psychologen opgeleid en hoe moest psychologisch onderzoek worden opgevat? Het 

waren met name deze ‘bezinning’ en ‘kritische reflectie’ die volgens Eisenga de psychologie 

in Nederland in de jaren vijftig kenmerkten.
702

 Deze bezinning had aan de verschillende 

universiteiten een specifieke uitwerking en kreeg met name aan de Utrechtse universiteit een 

uitgesproken morele lading, namelijk in de fenomenologische Utrechtse School. In de context 

van deze fenomenologische psychologie werd in de naoorlogse periode, met Tenhaeff als 

voorman, de academische parapsychologie opgebouwd. 

 

 

WEDEROPBOUW IN ONTMOETING 

De Tweede Wereldoorlog vormde een cesuur in de ontwikkeling van de Nederlandse 

parapsychologie. In 1941 werd zowel de Studievereeniging voor Psychical Research als het 

Tijdschrift voor Parapsychologie bestempeld als ‘amerikanischer Unfug und Schwindel’ en 

door de Duitse bezetter opgeheven, waarbij eveneens de bibliotheek van de vereniging werd 

geroofd.
703

 Maar de houding van het nazisme tegenover het occultisme was er niet één van 

enkel afkeuring.
704

 Gedurende de oorlog werd er in Leiden zelfs een leerstoel voor de 

parapsychologie gerealiseerd: de van oorsprong Duitse, maar in 1922 genaturaliseerde, 

Eugene Greven werd daar in 1942 korte tijd aangesteld als bijzonder hoogleraar in de 

parapsychologie, zodat Tenhaeff in 1953 formeel niet de eerste hoogleraar in de 

parapsychologie in Nederland was.  

De kreupele en blinde doctor in de wijsbegeerte Greven was een markant figuur. 

Vanaf de jaren dertig lobbyde Greven – gesteund door bekende personen als de Duitse 

                                           
700 Jaap Bos, M.J. Langeveld: pedagoog aan de hand van het kind (Amsterdam 2011) 221; Willem Koops, ‘Frans Roels’ in Vittorio Busato 

(et al.), Vier grondleggers, 99-132. 
701 Eisenga, Psychologie, 180. 
702 Ibidem, 173. 
703 Van Dongen en Gerding, PSI, 68.  
704 Anne Harrington, Reenchanted science: holism in German culture from Wilhelm II to Hitler (Princeton 1996). 
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filosoof Hans Driesch en de Franse fysioloog Charles Richet – voor een bijzondere leerstoel 

in de parapsychologie. In de stichting die hij daartoe oprichtte – het Gezelschap voor 

Philosophie en Parapsychologie – zaten ook vooraanstaande Nederlandse spiritisten, onder 

wie Van Holthe tot Echten, die we in hoofdstuk 3 al zijn tegengekomen. In het Tijdschrift 

voor Parapsychologie werd Greven in de jaren dertig geen podium geboden. Voor de oorlog 

had de Universiteit Leiden voortdurend aangegeven geen ruimte te willen bieden aan een 

leerstoel in de parapsychologie voor Greven. Ze hadden in 1932 immers Dietz al aangesteld 

als privaatdocent in de parapsychologie, die in 1940 was opgevolgd door Karel Hendrik 

Eduard de Jong. Door zijn goede contacten lukte het Greven in maart 1942 wel om op gezag 

van de Rijkscommissaris bijzonder hoogleraar in de parapsychologie aan de Leidse 

Universiteit te worden. Deze leerstoel was geen lang leven beschoren; acht maanden later, in 

november 1942, werd de Universiteit Leiden gesloten. Bij de heropening in 1945 werd de 

toestemming voor een leerstoel voor Greven weer ingetrokken.
705

  

Aan de Universiteit Utrecht vond de parapsychologie gedurende de Tweede 

Wereldoorlog in eerste instantie doorgang. Voor 1940 was Tenhaeff zowel onbezoldigd 

privaatdocent in de parapsychologie als betaald assistent van zijn promotor Roels. Roels 

vroeg Tenhaeff tijdens de oorlog enkele colleges in de psychologie te verzorgen en regelde 

daarvoor ook een verhoging van de vergoeding die hij daarvoor zou ontvangen.
706

 Maar 

Tenhaeff gaf de colleges niet, meldde zich ziek en dook onder.
707

 In februari 1944 was 

Tenhaeff nog steeds niet werkzaam op de Utrechtse universiteit, maar zou hij intussen wel 

lezingen houden voor de Volksuniversiteit in Amsterdam, ‘waarbij hij in het bijzonder 

joodsche auteurs behandelt’.
708

 Dit werd gezien als plichtsverzuim, en op 3 april 1944 werd 

zijn functie als assistent en zijn betrekking als privaatdocent in de parapsychologie aan de 

Universiteit Utrecht ingetrokken.
709

  

In de wederopbouw van de Nederlandse parapsychologie in de periode vlak na de 

Tweede Wereldoorlog vervulde Tenhaeff een belangrijke rol. Na de bevrijding was Tenhaeff 

                                           
705 Wim Kramer, ‘Prof Dr E.A. Greven, de eerste hoogleraar parapsychologie’, Tijdschrift voor Parapsychologie 8 (2006) 10-19. 
706 Frans Roels aan de president-curator (01-03-1943) (1340 Rijksuniversiteit Utrecht College van Curatoren 1815-1954 (59) Utrechts 
Archief). 
707 Weergave van Tenhaeff zelf. Zie ook de brief van Frans Roels aan het College van Curatoren (05-06-1943) (1340 Rijksuniversiteit 

Utrecht College van Curatoren 1815-1954 (59) Utrechts Archief). 
708 Brief van secretaris-generaal aan president-curator (22-02-1944) (1247 F4881 Rijksuniversiteit Utrecht College van Curatoren 1815-1954 

(59) Utrechts Archief). 
709 Brief van president-curator aan senaat en faculteit letteren en wijsbegeerte (04-04-1944) 1247 Rijksuniversiteit Utrecht College van 
Curatoren 1815-1954 (59) Utrechts Archief. Zie ook brief van OKW aan president-curator (31-07-1943) (1247 F4858 Rijksuniversiteit 

Utrecht College van Curatoren 1815-1954 (59) Utrechts Archief.) ‘Thans bereikt mij het bericht dat Dr. Tenhaeff van 6 februari af “ziek” is. 

(…) Wijl mij voorts bericht wordt dat Dr. Tenhaeff thans met een baard vermomd door het land trekt en zich in uitstekende 
gezondheidstoestand bevindt (…)’. Loon zou moeten worden ingehouden vanaf maart 1943. De arts J.C. Wolterbeek voorziet Tenhaeff van 

een schriftelijke verklaring over zijn spit. Zie: 14-08-1943 ‘geneeskundige verklaring’. (1247 F4864 Rijksuniversiteit Utrecht College van 

Curatoren 1815-1954 (59) Utrechts Archief.) Nogmaals bevestigd door rijksarts R.A. de Zeeuw (8-10-1943) (1247 F4878 Rijksuniversiteit 
Utrecht College van Curatoren 1815-1954 (59) Utrechts Archief). 
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herbenoemd als privaatdocent en als assistent. Van september 1945 tot september 1946 

verzorgde hij drie colleges: in de algemene psychologie, in de sociale psychologie en in de 

pathopsychologie. Ook hervatte hij zijn onderwijs in de parapsychologie.
710

 Zijn evenknie 

van voor de oorlog, Dietz, had in 1940 zijn privaatdocentschap in de parapsychologie 

overgedragen aan De Jong. Na de Tweede Wereldoorlog richtte Dietz zich meer en meer op 

de filosofie door redacteur te worden van tijdschriften als Bezinning (1947-1948) en Mens en 

Kosmos (1948-1953).
711

 Op het moment dat het erop begon te lijken dat de oorlog weldra tot 

een einde zou komen, was het Tenhaeff die het voortouw nam om de SPR weer nieuw leven 

in te blazen. In de eerste helft van augustus 1944 riep hij enkele belangrijke leden van de 

vroegere SPR bijeen in Amsterdam, onder wie George Zorab. Tijdens deze 

heroprichtingsvergadering werd Zorab benoemd als secretaris van de SPR. Hij zou naast 

Tenhaeff een van de belangrijkste figuren in de naoorlogse Nederlandse parapsychologie 

worden.
712

 

Zorab, die geen academische opleiding had genoten, was al sinds de jaren dertig actief 

in parapsychologische kringen. Hij was van Armeense afkomst en hij geboren in Nederlands-

Indië. Tijdens een seance bij zijn ouders thuis, toen hij 12 jaar oud was, raakte hij overtuigd 

van de realiteit van een leven na de dood. Desalniettemin zou Zorab steeds een kritische 

grondhouding ten aanzien van de verschijnselen behouden. Zorab voorzag in eerste instantie 

in zijn levensonderhoud door vier jaar lang een boerderij te beheren. Na een faillissement 

vertrok hij op een vrachtschip naar Antwerpen. In 1925 trouwde hij. Met zijn vrouw reisde 

hij van 1928 tot 1934 door Europa, waarbij hij reisverhalen schreef voor het blad van de 

ANWB, De Kampioen. Zijn vader was een succesvol ondernemer geweest in Nederlands-

Indië en dankzij een bescheiden familiekapitaal kon Zorab zich als autodidact in de 

parapsychologie bekwamen. Net als Tenhaeff was hij lid van de vrijmetselarij. Vanuit het 

spiritisme, waarbij hij in 1938 en 1939 redacteur was van Het Toekomstig Leven, raakte 

Zorab uiteindelijk meer geïnteresseerd in de experimentele benadering van het spiritisme 

door de experimenten van Joseph Banks Rhine. In 1934 was Zorab lid geworden van de 

SPR.
713

  

                                           
710 Brief van Wilhelm Tenhaeff aan George Zorab (18-10-1945). Driehonderd algemene studenten en tachtig medici. (Archief Zorab, 
Bijzondere Collecties Koninklijke Bibliotheek 79 c3 map correspondentie Tenhaeff). 
711 Van Dongen en Gerding, PSI, 69. 
712 Brief van Loge ‘De oude plichten’ te Den Haag aan George Zorab (27-11-1957). Feliciteert hem met zijn benoeming tot Europees 
directeur van de Parapsychology Foundation. Ze vernamen dat uit de krant, dus zo heel actief was Zorab wellicht niet in de 

vrijmetselaarskringen. (Archief Zorab, Bijzondere Collecties Koninklijke Bibliotheek 79 c3 doos 8). 
713  H. van der Hoeven, ‘Zorab, George Avetoom Marterus (1898-1990)’, in Biografisch Woordenboek van Nederland 
http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn5/zorab (geraadpleegd op 12-11-2013).  
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Zorab had een brede parapsychologische belangstelling. Zo schreef hij een boek over 

het opstandingsverhaal van Jezus vanuit een parapsychologisch perspectief.
714

 Hij achtte het 

op grond van historische parapsychologische feiten mogelijk dat een overledene zich 

onverwacht materieel manifesteerde en dat hiermee de wederopstanding van Jezus verklaard 

kon worden. De wederopstand van Jezus was volgens Zorab een voorbeeld van geestelijke 

materialisatie zoals die zich ook voor kon doen bij bepaalde mediums. Ook uit zijn publicatie 

over het medium Daniel Dunglas Home bleek Zorabs voorliefde voor historische casus.
715

 In 

het volgende hoofdstuk zullen we zien dat Zorab daarnaast ook een belangrijke rol vervulde 

in de meer ‘kwantitatief’ georiënteerde parapsychologie. 

Bij de verdere wederopbouw van de naoorlogse SPR speelde ‘zuivering’ van de 

vereniging een belangrijke rol. Hugo Denier van der Gon, die voor de oorlog secretaris van 

de redactie van het TvP was en directeur van het laboratorium van de SPR, zou de eerste 

naoorlogse voorzitter van de SPR worden, zo werd in 1944 op de heroprichtingsvergadering 

afgesproken. Maar het verzetswerk van de leraar en reserveofficier in de Ordedienst (OD)
716

 

werd hem fataal: in februari 1945 werd hij gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte.
717

 

Vervolgens bood Van Mourik Broekman zich aan om weer voorzitter te worden van de 

vereniging. Maar wederom sloeg het noodlot toe. Op 6 januari 1946 overleed Van Mourik 

Broekman onverwacht aan een hartaanval.
718

 Het was ten slotte de Utrechtse professor in de 

etnologie Henri Fischer die het voorzitterschap op zich nam. Door zijn inbedding in de 

Utrechtse academische gemeenschap zou hij een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming 

van de leerstoel van Tenhaeff. De SPR distantieerde zich na de oorlog ook expliciet van 

Greven. In 1947 werd er in de bestuursvergadering vol dedain over hem gesproken. Daar 

werd hij herinnerd als iemand die ‘lachwekkende betogen’ hield waar de SPR niks mee te 

maken wilde hebben.
719

 

Fischer zou gedurende zijn voorzitterschap van 1946 tot 1957 een mediërende positie 

innemen tussen de SPR en de Rijksuniversiteit Utrecht.
720

 Fischer was geboren in Indonesië 

en leefde daar tot zijn veertiende. Het was hier dat hij in aanraking kwam met ‘doekoens’ – 

traditionele medicijnmannen – die hem ook in zijn werk als hoogleraar bleven fascineren. 

Fischer meende dat voor een juiste beoordeling van magie in ‘primitieve’ culturen kennis van 

                                           
714 George Zorab, Het opstandingsverhaal in het licht der parapsychologie (Den Haag 1949).  
715 George Zorab, D.D. Home: het krachtigste medium aller tijden (Den Haag 1980). 
716 Zie ook: https://www.erepeloton.nl/Achtergrondverhalen/vdgon.html (geraadpleegd op 12-10-2013). 
717 ‘De heer Jan Kappers’ in Archief Zorab, Bijzondere Collecties Koninklijke Bibliotheek 79 c3 doos 6. 
718 Ibidem. 
719 ‘Verslag en tevens notulen van de jaarvergadering der SPR gehouden op zondag 11 mei 1947’, Tijdschrift voor Parapsychologie 18 

(1947) 254. 
720 Wilhelm Tenhaeff, ‘In Memoriam Prof Dr. H. Th. Fischer‘, Tijdschrift voor Parapsychologie 47 (1976) 115-116.  

172



  HOOFDSTUK 5 EEN BIJZONDERE PERSOONLIJKHEID 

 

de parapsychologie onontbeerlijk was. Indonesiërs rapporteerden geregeld bovennatuurlijke 

fenomenen en volgens Fischer was meer voeling hiermee noodzakelijk voor een goede 

koloniale politiek.
721

 Zelf schreef Fischer weinig over de parapsychologie en ook droeg hij 

slechts in beperkte mate bij aan parapsychologisch onderzoek. Zijn bijdrage lag voornamelijk 

op bestuurlijk vlak. Hij vond op basis van zijn persoonlijke contacten in de academische 

wereld verscheidene hoogleraren bereid de aanstelling van Tenhaeff als bijzonder hoogleraar 

te steunen.  

Voor de wederoprichting van het TvP moest eveneens een bepaalde zuivering worden 

doorgevoerd. Tenhaeff nam geen zitting in het bestuur van de SPR, maar werd wel 

hoofdredacteur van het tijdschrift. Zijn eerste taak was om een nieuwe uitgever te vinden, 

aangezien de vorige, Wegelin, had geheuld met de Duitsers. Uiteindelijk werd Leopold de 

nieuwe uitgever van het tijdschrift.
722

 Het TvP werd na de Tweede Wereldoorlog het podium 

van Tenhaeff. Tussen 1945 en 1960 waren 731 bladzijden in het tijdschrift van zijn hand; 202 

werden geschreven door Zorab, 303 bladzijden werden gevuld door andere Nederlandse 

medewerkers, en 66 pagina’s bevatten bijdragen van buitenlandse schrijvers.
723

 

 

TENHAEFF EN CROISET 

De belangrijke rol voor Tenhaeff in de wederopbouw van de Nederlandse parapsychologie 

was, behalve aan zijn organisatorische inzet, te danken aan zijn samenwerking met Croiset.
724

 

Croiset werd geboren in 1909 als Gerard Boekbinder in de commune Walden, opgericht door 

Frederik van Eeden.
725

 Hij was de zoon van de tot 1911 ongetrouwde Judith Boekbinder en 

de Joodse acteur Hijman Croiset. Vanaf ongeveer zijn achtste levensjaar bracht Croiset – 

zoals hij sinds het huwelijk van zijn ouders heette – zijn tijd door in pleeggezinnen. In 1916 

had zijn vader het gezin verlaten, en het lukte zijn moeder niet om de zorg voor het gezin zelf 

op zich te nemen. Na zijn achttiende probeerde Croiset een carrière op te bouwen als 

kantoormedewerker, onder andere op een havenkantoor, en als kruidenier. Volgens Croiset 

kwam het door zijn ‘zwakke gezondheid’ en zijn ‘vrije opvoeding’ dat het hem niet lukte 

deze beroepen vast te houden. In de jaren dertig kwam hij in contact met het spiritisme, 

waarbij hij zich thuis voelde: ‘Nu besefte ik, dat ik in de gemeenschap toch iets te betekenen 

                                           
721 Henri Fischer, ‘Etnologie en parapsychologie’, Tijdschrift voor Parapsychologie 12 (1939) 1-15. 
722 Zorab vermeldt dat hij de ambtenaar die een bewijs moest ondertekenen van de zuiverheid van de leden van de SPR met een aantal 

pakjes sigaretten moest overtuigen. Om dit bewijs had de uitgever Leopold gevraagd. (‘De heer Jan Kappers, 70 jaar’, Archief Zorab, 
Bijzondere Collecties Koninklijke Bibliotheek 79 c3 doos 6). 
723 Jan Kappers, ‘Korte geschiedenis van de parapsychologie in Nederland’, SCEPP-bulletin/Spiegel der Parapsychologie 1 1 (1971) 63-83, 

74.  
724 Deze verhouding kan pas goed worden bestudeerd als de archieven van Croiset, die nu worden geïnventariseerd, openbaar toegankelijk 

zullen worden. Dit zal in de nabije toekomst het geval zijn. 
725 Mario Gibbels, ‘Boekbinder, Gerard (1909-1980)’, in Biografisch Woordenboek van Nederland 
http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn5/boekbinder (geraadpleegd op 12-11-2013).  
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had. Ja, dat de gemeenschap mij nodig had.’
726

 In Enschede, waar Croiset in deze tijd 

woonde, werkte hij – onbetaald – in de periode voor de oorlog als medium en als 

paranormaal genezer. Hij claimde helderziend te zijn en daarnaast met handoplegging 

verlammingsverschijnselen bij kinderen te kunnen opheffen. In 1935 zocht Croiset contact 

met Zorab, die hem vervolgens onder de aandacht bracht van Tenhaeff.
727

  

 Tenhaeff beschouwde Croiset ‘als een integer mens met een uitzonderlijke 

paragnostische begaafdheid’. Zijn meewerkende houding maakte Croiset voor Tenhaeff 

bijzonder: ‘Van de aanvang af heeft hij zonder voorbehoud en zonder daar ooit enige 

geldelijke vergoeding voor te vragen, zich voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar 

gesteld.’
728

 Het zou tot na de Tweede Wereldoorlog duren voordat de samenwerking tussen 

hen beiden echt van de grond kwam. Toen vestigde Croiset zich ook in Utrecht. Voor 

Tenhaeff was Croiset de ideale proefpersoon.
729

  

De relatie tussen Tenhaeff en Croiset was een bijzondere. Het was een symbiotische 

relatie, waarbij beiden elkaar nodig hadden voor hun wetenschappelijke en maatschappelijke 

status. Croiset kon met goedkeuring van Tenhaeff laten zien dat hij wetenschappelijk 

vastgestelde gaven bezat, en Tenhaeff wilde met Croiset laten zien dat er daadwerkelijk 

begaafde personen waren die in staat waren tot buitenzintuiglijke waarneming. Door 

Tenhaeff werd Croiset wereldberoemd.
730

 Croiset was niet enkel een van de beroemdste 

magnetiseurs, maar ook de belangrijkste proefpersoon van Tenhaeff. Zoals we in het 

voorgaande hebben gezien deed hij in de jaren vijftig vele stoelproeven met Croiset. De 

buitenwereld was vaak minder overtuigd door de stoelproeven dan Tenhaeff zelf. Geregeld 

was er kritiek: de proeven zouden niet secuur genoeg zijn uitgevoerd en vanwege de 

gebrekkige methode weinig aan overtuigingskracht bieden.
731

 Desalniettemin was de 

publieke bekendheid van Tenhaeff in de jaren vijftig mede door deze stoelproeven groter dan 

ooit.
732

 

Door met Croiset door het hele land lezingen en demonstraties van de stoelproeven te 

geven, die breed werden uitgemeten in kranten en tijdschriften en zelfs op televisie, nam de 

bekendheid van de Nederlandse parapsychologie toe. Voor Tenhaeff was Croiset 

wetenschappelijk gezien heel interessant, maar de praktische toepasbaarheid van zijn werk 
                                           
726 Mario Gibbels, ‘Boekbinder, Gerard (1909-1980)’. Citaat afkomstig uit: Gerard Croiset, Croiset paragnost: autobiografie van Gerard 

Croiset (Naarden 1977) 58.  
727 Zorab deed zelf ook onderzoek naar Croiset, maar die was niet zo onder de indruk als Tenhaeff (Gibbels, ‘Boekbinder, Gerard’). 
728 Croiset, Autobiografie, 8. Voorwoord geschreven door Tenhaeff. 
729 Wilhelm Tenhaeff, ‘Psychoscopische proefnemingen met de heer G. Croiset’, Tijdschrift voor Parapsychologie 20 (1952) 13-32, 13. 
730 Archief Croiset (niet toegankelijk) bevat nieuwsberichten van over de hele wereld.  
731 Zo wees de psychologiestudent Siet Bootsman in zijn afstudeerscriptie over de stoelenproef met Croiset op de discrepanties in de 

verslagen van Tenhaeff en Croiset over het verloop van de stoelenproeven: Siet Bootsman, ‘De stoelenproef: instrument en argument’, 

Spiegel der Parapsychologie 3 (1995) 110-160. 
732 Niet alleen werd er veel over geschreven in de kranten, op 1 juni 1955 werd bij de AVRO ook een stoelproef van Croiset uitgezonden.  
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was lastiger vast te stellen. Croiset zette zich, samen met Tenhaeff, ook in voor 

politieonderzoek – waaraan ook op het congres in 1953 aandacht werd besteed. Hierbij hielp 

Croiset met name met het terugvinden van vermiste personen, en zijn bijdragen konden 

rekenen op veel belangstelling in de media.  

Croiset kon de politie met zijn observaties niet altijd van dienst zijn. Volgens 

Tenhaeff was het nodig dat bij medewerking van paragnosten de betrokken politieagenten 

een zekere parapsychologische achtergrond hadden: ‘Evenals echter het “werken” met een 

politiehond een zekere mate van kennis van de psychologie van de hond vereist, zo vereist 

ook het “werken” met paragnosten een zekere mate van zowel theoretische, als praktische 

scholing op het gebied der parapsychologie.’ De inzet van paragnosten kon niet zonder meer 

worden overgelaten aan ongetrainde agenten: ‘Deze erkenning houdt een veroordeling in van 

het op goed geluk consulteren van paragnosten door rechercheurs e.d., wien het (gelijk tot 

dusverre overwegend het geval bleek te zijn) aan vrijwel elk parapsychologisch inzicht 

ontbreekt.’
733

 Zonder parapsychologische kennis was de inzet van een paragnost bij het 

politiewerk gedoemd te mislukken. De praktische toepasbaarheid van buitenzintuiglijke 

waarneming was dus duidelijk begrensd: ‘Gegeven de grilligheid en de onstandvastigheid, 

waarmede de paragnostische begaafdheid zich openbaart, biedt het uitreiken van certificaten 

aan bona fide paragnosten (gelijk men mij van politiële zijde weleens voorgesteld heeft) 

onvoldoende waarborgen.’
734

 

Zowel de stoelproeven als de medewerking aan het politieonderzoek stonden in dienst 

van de opbouw van de naoorlogse parapsychologie. Gerard Croiset hield zich op zijn beurt 

bezig met de opbouw van een eigen beroepsgroep door in 1948 de Nederlandse Werkgroep 

voor Paranormaal Begaafden (NWP) op te richten, een beroepsvereniging voor hem en de 

zijnen. In de periode na de oorlog werden paranormaal genezers veelvuldig bezocht en was er 

sprake van een verdergaande professionalisering van de alternatief genezers door eigen 

standaarden en kwaliteitseisen op te stellen in beroepsverenigingen – een ontwikkeling die in 

de jaren tien van de twintigste eeuw al door Groeneweg en de zijnen was ingezet.  

Tenhaeff slaagde erin samen met Croiset de publieke belangstelling voor de 

parapsychologie aan te spreken, maar de wetenschappelijke ontwikkeling leek achter te 

blijven. In de aanloop naar de oorlog was het ledenaantal van de SPR sterk afgenomen; in 

1939 telde de SPR 307 leden. Bij de officiële heroprichting van de SPR in september 1945 

telde de vereniging 450 leden, en in 1949 was dit ledenaantal verdubbeld en opgelopen tot 

                                           
733 Wilhelm Tenhaeff, Parapsychologische verschijnselen en beschouwingen (Utrecht 1949) 196. 
734 Wilhelm Tenhaeff, Beschouwingen over het gebruik van paragnosten, voor politiële en andere practische doeleinden (Utrecht 1957) 153. 
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900 leden.
735

 Ondanks deze progressie was Zorab niet erg te spreken over de gang van zaken. 

Hij meende dat het gebrek aan bestaansmogelijkheden voor parapsychologen en het 

eenzijdige lezingenprogramma van de SPR ervoor zorgden dat ondanks de grote publieke 

belangstelling er nauwelijks aanwas was van nieuwe, serieuze parapsychologen.
736

 Het hielp 

daarbij ook niet mee dat van het vooroorlogse laboratorium – waar ‘serieus’ onderzoek kon 

worden gedaan – na de oorlog niets over was.
737

 Begin 1946 kreeg de SPR wel weer enkele 

vertrekken toegewezen in het Psychologisch Laboratorium in Utrecht, maar het gebrek aan 

verwarming aldaar bemoeilijkte het onderzoek.
738

 Om het serieuze karakter van de 

parapsychologie te vergroten en het vakgebied te ontwikkelen zouden een leerstoel en een 

nieuwe plek voor onderzoek volgens Zorab dan ook wenselijk zijn. 

 

PARAPSYCHOLOGIE EN DE UTRECHTSE SCHOOL 

Direct na de Tweede Wereldoorlog werd er dan ook druk gelobbyd bij de Universiteit Utrecht 

voor een leerstoel in de parapsychologie voor Tenhaeff.
 
Aan deze universiteit kreeg in de 

wederopbouw de psychologie een bijzonder karakter. Voor de Tweede Wereldoorlog was 

Frans Roels de hoogleraar experimentele psychologie geweest in Utrecht. Vanwege zijn 

betrokkenheid bij de Waffen-SS als begunstigend lid werd hem na de oorlog eerherstel 

ontzegd.
739

 Dit betekende dat na de Tweede Wereldoorlog de psychologie aan de Universiteit 

Utrecht opnieuw moest worden opgetuigd. De enige overgebleven hoogleraar in de 

psychologie, de pedagoog Martinus Langeveld, kreeg hierbij een voortrekkersrol 

toebedeeld.
740

  

 Langeveld stond een specifieke vorm van psychologiebeoefening voor, waarbij de 

opvoeding en de ontwikkeling van de studenten tot volwaardig mens-zijn centraal stonden en 

waarmee de universiteit dus ook een duidelijke opvoedingsrol kreeg toebedeeld. Op voorstel 

van Langeveld werd in 1946 Frederik Buytendijk aangesteld als opvolger van Roels. De 

keuze voor deze Nijmeegse dierpsycholoog leek in eerste instantie opmerkelijk, maar is 

begrijpelijk wanneer wordt bedacht dat aan de Utrechtse Universiteit werd gezocht naar 

‘volksopvoeders’ om de psychologie vorm te geven.
741

 De christelijke Buytendijk wilde hier 

graag aan meewerken.  

                                           
735 ‘Jaarverslag van de secretaris over 1948’, Tijdschrift voor Parapsychologie 22 (1949) 110. 
736 ‘Jaarverslag van de secretaris over 1948’, 113. 
737 ‘Jaarverslag van den secretaris’, Tijdschrift voor Parapsychologie 29 (1946) 129-133, 132. 
738 ‘Verslag van den secretaris’, Tijdschrift voor Parapsychologie 20 (1947) 246. 
739 René van Hezewijk, ‘Geschiedenis van de psychologie’, in Willem Koops, Henk van Rinsum en Jan van Teunenbroek (et al.), De sociale 
wetenschappen in Utrecht: een geschiedenis (Hilversum 2005) 65-126, 79; Willem Koops, ‘Frans Roels’ in Vittorio Busato (et al.), Vier 

grondleggers, 99-132. 
740 Trudy Dehue, Regels van het vak, 73; Bos, Langeveld. 
741 Dehue, Regels van het vak, 102.  
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Buytendijk was opgeleid als (zenuw)arts en werd in 1919 benoemd als hoogleraar in 

de algemene fysiologie aan de Vrije Universiteit.
742

 Vanuit zijn promotieonderzoek, getiteld 

Proeven over gewoontevorming bij dieren, ontwikkelde Buytendijk zich tot dierpsycholoog. 

In de loop der jaren raakte Buytendijk steeds meer onder de invloed van filosofen als Scheler 

en Plessner, bekeerde hij zich als gereformeerde tot het katholicisme en liet hij zich 

gaandeweg steeds minder in met experimenteel onderzoek. Buytendijk had zowel met 

Langeveld als met de psychiater Hen Rümke goed contact. Toen er na de Tweede 

Wereldoorlog een nieuwe hoogleraar psychologie aan de Universiteit Utrecht moest worden 

benoemd, was Buytendijk de favoriete kandidaat van Langeveld. Mede door de 

oppermachtige positie van Langeveld werd Buytendijk aangesteld. Zijn benadering van de 

psychologie zoals deze in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog aan de Universiteit 

Utrecht werd uitgedragen, is bekend komen te staan als de ‘Utrechtse School’.  

De domineeszoon, theoloog en psycholoog jonkheer David van Lennep (1896-1982) 

wordt ook gezien als onderdeel van deze Utrechtse School. Hij werd in 1949 aangesteld als 

hoogleraar psychodiagnostiek. In eerste instantie stond Van Lennep niet in hoog 

wetenschappelijk aanzien. Hij was vlak voor zijn aanstelling als hoogleraar zelfs nog niet 

gepromoveerd, maar werkte wel al sinds 1924 als directeur voor de Stichting voor 

Psychotechniek, het belangrijkste psychotechnische instituut in Utrecht en ook daarbuiten.
743

 

Tegelijkertijd gingen er stemmen op binnen de Utrechtse universiteit – met name bij het 

bestuur – om de getalenteerde Adriaan de Groot (1914-2006) aan te stellen als hoogleraar. De 

denkbeelden van De Groot werden geacht diametraal te staan tegenover die van Buytendijk 

en Langeveld. De Groot was voorstander van een uitgesproken empirisch onderbouwde en 

meer reductionistische wetenschap van de mens en hij richtte zich later vooral op de 

ontwikkeling van een gedegen methodologie voor de psychologie.
744

 Van Lennep paste veel 

beter in de academische psychologie zoals Buytendijk en Langeveld die voorstonden en zij 

maakten zich dan ook hard voor zijn aanstelling als hoogleraar. Door hun steun werd Van 

Lennep uiteindelijk een serieuze kandidaat voor een leerstoel.
745

 

Over deze specifieke psychologie in Utrecht in de jaren vijftig – de zogenoemde 

Utrechtse School – is veel geschreven. Met name de vraag of het eigenlijk wel een school 

was en waar de representanten nu precies voor stonden is nog steeds onderwerp van 

                                           
742 Wim Dekkers, Het bezielde lichaam: het ontwerp van een antropologische fysiologie en geneeskunde volgens F.J.J. Buytendijk (Zeist 

1985); Ruud Abma, ‘Frederik Buytendijk (1887-1974)’ in Vittorio Busato, Mineke van Essen en Willem Koops (red.), Van fenomenologie 

naar empirisch-analytische psychologie: F.J.J. Buytendijk, J. Linschoten, B.J. Kouwer, A.D. De Groot (Amsterdam 2014) 27-102. 
743 Van Strien (et al.), Psychotechniek, 23. Biografische schets Van Lennep aldaar: 35-40. 
744 Vittorio Busato, ‘A.D. de Groot (1914-2006): meester in de psychologie’, in Busato (et al.), Van fenomenologie naar empirisch-

analytische psychologie, 249-300, 261. 
745 Dehue, Regels van het vak, hoofdstuk 3, ‘Als al wat levend ons ontmoet’, 73-111. 
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discussie.
746

 Het was in elk geval geen naam die door de betrokken hoogleraren zelf was 

gekozen.
747

 Volgens Dehue waren er twee groepen binnen de Utrechtse School, met aan de 

ene kant de criminologen Pompe, Kempe en Baan en aan de andere kant de psychologische 

variant met Langeveld, Buytendijk, Van Lennep en ook Linschoten, Kouwer en Dijkhuis. 

Ook is een definitie van de ‘Utrechtse School’ niet eenduidig te geven. Historici zijn het er in 

elk geval over eens dat bij de Utrechtse psychologen een fenomenologische benadering van 

de mens te ontwaren is. In de fenomenologie, zoals deze door Edmund Husserl begin 

twintigste eeuw werd ontwikkeld, wordt uitgegaan van de wereld zoals die zich aan ons 

voordoet. In navolging van Maurice Merleau-Ponty werd in de Utrechtse School het 

uitgangspunt gehanteerd dat het vooral ging om het begrijpen van de zin van dat wat we 

waarnemen. Zoals Ido Weijers het formuleert: ‘Voor alles wil deze fenomenologie de 

persoon-in-zijn-wereld beschouwen, in zijn “gesitueerdheid”, en niet als geïsoleerd object.’
748

 

Voor de fenomenoloog gaat het er niet om de ‘objectieve’ oorzaak achter het handelen te 

achterhalen; het gaat om de ontdekking van de zin en de betekenis van deze activiteiten voor 

het individu. Weijers: ‘Handelingen worden niet opgevat als noodzakelijke gevolgen van 

fysische of fysiologische oorzaken, maar als gemotiveerde daden (…).’
749

  

Deze zingeving kon worden ontdekt in de ontmoeting met de ander. Het is dan ook 

deze ontmoeting die in de Utrechtse psychologie als belangrijke methode voor het komen tot 

kennis werd gezien.
750

 Dit was het onderscheidende kenmerk van het personalisme van 

Scheler, dat volgens Dehue duidelijk vertegenwoordigd was in de Utrechtse School. In deze 

epistemologie worden het handelende individu en de zingevende persoon tot uitgangspunt 

genomen.
751

 Buytendijk wilde als hoogleraar algemene psychologie ‘(…) de mens uit zijn 

“wereld” begrijpen, d.w.z. uit de zinvolle grondstructuur van dat geheel van situaties, 

gebeurtenissen, culturele waarden, waar hij zich tot richt, waarvan hij bewustzijn heeft, 

waarop zijn gedragingen, gedachten en gevoelens betrokken zijn – de wereld, waarin de mens 

bestaat, die hij in de loop van zijn persoonlijke geschiedenis aantreft en vormt door de 

betekenissen, die hij aan alles geeft.’ Dit citaat is afkomstig uit de bundel Persoon en wereld 

uit 1953, het ‘manifest’ van de psychologie in Utrecht.
752

 

                                           
746 Bijvoorbeeld: Van Hezewijk, ‘Geschiedenis van de psychologie’, 81-85; Bos, Langeveld, 265-270; Frederieke Schenk, De Utrechtse 

school: de geschiedenis van de Utrechtse psychologie tussen 1945 en 1965 (Utrecht 1982).  
747 Van Hezewijk, ‘Geschiedenis van de psychologie’, 81. In 1959 genoemd door Dodeyne in Existentiële fenomenologie. 
748 Weijers, Behouden huis, 20. 
749 Ibidem, 21. 
750 Martinus Langeveld (red.), Rencontre, Encounter, Begegnung: contributions à une psychologie humaine dediées au Professeur F.J.J. 
Buytendijk (Utrecht 1957).  
751 Dehue, Regels van het vak, 84. 
752 Jan Hendrik van den Berg en Johannes Linschoten (et al.), Persoon en wereld: bijdragen tot de phaenomenologische psychologie 
(Utrecht 1953). 
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Er was binnen de Utrechtse School geen sprake van een eenduidige methodologie die 

binnen een duidelijke school op studenten werd overgedragen. De Utrechtse psychologie 

behelsde vooral een ‘denkcollectief’ of een verzameling zielsverwanten die bij elkaar de 

uitdrukkelijke voorkeur voor ‘existentiële vraagstukken’ herkenden. Zij richtten zich vooral 

kritisch op andere stromingen die zich in de jaren vijftig in de wetenschap voordeden, zoals 

de empirisch-analytische benaderingen in de psychologie en de neurologische richting in de 

psychiatrie.
753

 Het is volgens Dehue deze antihouding die de bindende factor vormde voor de 

Utrechtse psychologen.
754

 In tegenstelling tot de empirisch-analytische onderzoekers, 

bemoeiden de fenomenologen zich graag uitdrukkelijk met de maatschappij. De 

representanten van de Utrechtse School stelden zich nadrukkelijk ‘wereldbeschouwelijk’ en 

‘vormend’ op. Daarmee was de Utrechtse fenomenologie meer dan een 

wetenschapsbenadering, het was eveneens een ‘cultureel alternatief’.
755

 Voor de psychologen 

van de Utrechtse School was het bildungsaspect van de universiteit dan ook uiterst 

belangrijk.
756

 Studenten konden bij hen vorming vinden. Hiermee was de Utrechtse School 

vooral ook een antropologische, waarbij de mens in zijn geheel centraal stond. In dit 

hoofdstuk wordt de Utrechtse psychologie vooral opgevat als een menswetenschap waarin 

expliciet aandacht was voor betekenisgeving en zingeving; een context waarmee de 

parapsychologie een zekere verwantschap vertoonde. 

De medewerking van zowel Buytendijk als Van Lennep aan de conferentie in 1953 

duidde op een bepaalde zielsverwantschap tussen de Utrechtse School en de parapsychologie. 

Dat het hoogtepunt van de Utrechtse School – tussen 1949 en 1955 – samenvalt met de 

sterkere academische positionering van Tenhaeff en de parapsychologie versterkt dit idee.
757

 

Deze verwantschap tussen de Utrechtse parapsychologie en de fenomenologie ging verder 

dan slechts een toevallige, praktische samenloop. Dit blijkt ten eerste uit een door 

parapsychologen vaak geciteerde uitspraak van Rümke, met wie Buytendijk goed contact 

had.
758

 Deze psychiater wordt vaak gezien als een van de founding fathers van de Utrechtse 

fenomenologie.
759

  

Rümke was een belangrijk en beroemd psychiater en stond niet onwelwillend 

tegenover de parapsychologie. Hij vond het niet afdoende de bovennatuurlijke verschijnselen 

af te doen als ‘suggestie’: ‘Het gaat mij te ver alle verschijnselen, die door sommigen aan 

                                           
753 Weijers, Behouden huis, 21. 
754 Dehue, Regels van het vak, 77. 
755 Weijers, Behouden huis, 23. 
756 Dehue, Regels van het vak, 100. 
757 Weijers, Behouden huis. 
758 O.a. Brink, Enige aspecten, 13. 
759 Weijers, Behouden huis, 14. 
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dergelijke paranormale en parapsychologische werkingen worden toegeschreven, als 

gevolgen van suggestie te zien, waarbij wij bovendien hebben te bedenken dat de suggestie in 

de tegenwoordige tijd wel veel beter is beschreven dan vroeger (…), maar dat het wezen der 

suggestie nog niet volkomen is opgehelderd.’ Sommige bovennatuurlijke fenomenen vroegen 

volgens Rümke om nadere bestudering: ‘Onder de parapsychologische verschijnselen zijn er 

enkele, die ik niet verwerp. Dat telepathie voorkomt schijnt mij vast te staan, doch dan 

moeten wij de consequentie durven trekken, dat er dus krachten op het psychische leven 

kunnen inwerken van welker aard wij nog geen flauw vermoeden hebben. Het is mijn 

overtuiging, dat deze nu braakliggende gebieden eenmaal in de wetenschappelijke psychiatrie 

zullen worden opgenomen.’
760

  

De zielsverwantschap tussen de fenomenologisch-personalistische benadering van de 

Utrechtse psychologie en de parapsychologie uitte zich enerzijds in de gedeelde 

antireductionistische houding en anderzijds in de nadruk op de menselijke ervaring. Voor de 

Utrechtse psychologen en de parapsycholoog Tenhaeff stonden de menselijke ervaring en de 

persoon in zijn geheel centraal. Zo wilde Tenhaeff in zijn onderzoek naar Croiset en andere 

mediums de persoonlijkheidskenmerken achterhalen en daarnaast de samenhang tussen de 

‘gewone’ persoonlijkheid en de buitenzintuiglijke inmenging ontwarren. Net als Buytendijk 

en de zijnen was Tenhaeff niet geporteerd voor de empirisch-analytische aanpak in de 

(para)psychologie. In de antireductionistische benadering van de psychologische wetenschap 

waren er zeker overeenkomsten tussen de fenomenologische psychologie van Buytendijk en 

de parapsychologie van Tenhaeff. Beiden waren voorstander van inhoudelijk rijk 

(para)psychologisch onderzoek waarbij betekenisgeving een belangrijke rol speelde en het 

bijzondere en unieke karakter van de mens als uitgangspunt werd genomen. 

De filosoof en theoloog Kees van Peursen omschreef in 1954 kort en bondig de 

relevantie van de parapsychologie voor het fenomenologisch gedachtegoed. Van Peursen, die 

werkte in Leiden en Amsterdam, had een uitgesproken belangstelling voor de fenomenologie. 

Zijn belangrijke publicatie uit 1956 Lichaam, ziel, geest droeg vanaf 1961 de ondertitel 

Inleiding tot een fenomenologische antropologie. Net als veel fenomenologen die worden 

gerekend tot de Utrechtse School was Van Peursen beïnvloed door de existentiefilosofen 

Plessner en Merleau-Ponty.
761

 Hij schreef in het Tijdschrift voor Parapsychologie: 

‘Concluderend kan men in de paranormale verschijnselen en hun bestudering een 

mogelijkheid zien om tot nieuwe denkbeelden te komen, ook omtrent de normale 

                                           
760 Hen Rümke, Psychiatrie I Inleiding (Amsterdam 1954) 44. 
761 Anna-Teresa Tymieniecka, Phenomenology world-wide: foundations, expanding dynamisms, life-engagements: a guide for research and 
study (Dordrecht 2002) 275. 
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verschijnselen.’ En hij meende bovenal dat de parapsychologie ‘[v]ele vragen’ opriep ‘die 

dringen tot wijsgerige bezinning op het wezen van de mens binnen de wereld waar hij zich 

gesteld ziet’.
762

  

De zielsverwantschap tussen de Utrechtse psychologie en de parapsychologie bleek 

expliciet uit de houding van Buytendijk ten opzichte van Tenhaeff. In 1946 steunde 

Buytendijk het eerste verzoek van de SPR voor een bijzondere leerstoel voor Tenhaeff. Er 

was in 1946 sprake van dat Tenhaeff de assistent van Buytendijk zou worden; hij was dit 

immers ook van Roels geweest. Buytendijk meende dat Tenhaeff gedurende en vlak na de 

oorlog onrecht was aangedaan, aangezien hij nooit een vergoeding had gekregen voor de 

colleges die hij had verzorgd.
763

 Hij vond dat Tenhaeff een eigen leeropdracht verdiende en 

steunde daarom het verzoek van de SPR voor een bijzondere leerstoel in de parapsychologie. 

Dit eerste verzoekschrift uit 1946 voor een bijzondere leerstoel werd niet ingewilligd, 

volgens de SPR omdat de toenmalige minister, de theoloog Gerard van der Leeuw, 

onverwacht was overleden en was opgevolgd door de aanzienlijk kritischer Jos Gielen. Toen 

in 1948 de psycholoog Theo Rutten – die als leerling van Roels de fenomenologie gunstig 

gezind was en Buytendijk goed kende – als minister aantrad, meende de SPR dat het 

langzaamaan tijd werd een nieuwe poging te wagen.
764

 De instelling van een leerstoel had de 

expliciete toestemming van de minister nodig. 

Na de mislukte poging tot de instelling van een bijzondere leerstoel in Utrecht in 

1946, ondernam de SPR in 1950 dan ook een nieuwe poging. Hierbij werd de publieke 

belangstelling voor en de wetenschappelijke interesse in de bovennatuur benadrukt. Het 

naoorlogse lobbywerk voor de leerstoel werd voornamelijk gedaan door Fischer, die als 

voorzitter van de SPR en als hoogleraar in de etnologie aan de Universiteit Utrecht een 

mediërende rol vervulde tussen de Utrechtse academische psychologie en de 

parapsychologie. In 1950 stuurden Fischer en Zorab gezamenlijk een brief aan het ministerie 

waarin ze stelden dat ‘(…) steeds meer de behoefte aan een bijzondere leerstoel in de 

Parapsychologie is gebleken’. De parapsychologische verschijnselen stonden flink in de 

publieke belangstelling en ‘[h]et bedrog, dat op dit gebied welig tiert en dat de geestelijke 

volksgezondheid schaadt, zal eerst door een dergelijke bestudering, gepaard met een 

wetenschappelijke voorlichting aan het grotere publiek, kunnen worden bestreden’.
765

 Ook 

                                           
762 Cees van Peursen, ‘Philosophie en parapsychologie’, Tijdschrift voor Parapsychologie 22 (1954) 1-4, 3-4. 
763 Brief van Frederik Buytendijk aan Platteel (9-7-1946) (1247 Rijksuniversiteit Utrecht College van Curatoren 1815-1954 (59) Utrechts 
Archief). 
764 George Zorab, ‘Parapsychological developments in the Netherlands’, European Journal of Parapsychology 1 3 (1976) 57-82, 73. 
765 Brief van Henri Fischer en George Zorab aan H.M. de Koningin der Nederlanden (11-04-1950) (Archief College van Bestuur Universiteit 
Utrecht 415 map 4). 
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puur wetenschappelijk gezien verdiende het aanmoediging om het onderzoeksprogramma, 

ooit begonnen door Heymans, voort te zetten. In hun pleidooi benadrukten Fischer en Zorab 

dat de ‘hoogleraar-psycholoog Buytendijk’ net als in 1946 het verzoek van het bestuur van de 

SPR ondersteunde.  

Buytendijk verleende in 1950 inderdaad wederom zijn steun aan de aanvraag voor een 

bijzondere leerstoel, ditmaal in geschrifte. Aan het begin van het jaar had hij het College van 

Curatoren opnieuw laten weten Tenhaeff niet als assistent te willen: ‘In antwoord op 

bovengenoemd schrijven heb ik de eer Uw College te berichten, dat Prof. Buytendijk 

bezwaar heeft tegen Uw voorstel om de bij hem vacerende plaats van assistent ter 

beschikking te stellen aan Dr. W.H.C. Tenhaeff. De Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte 

moge Uw College verzoeken, aan Dr. Tenhaeff een leeropdracht te verstrekken.’
766

 

Buytendijk vond nog steeds dat Tenhaeff recht had op een aanstelling op zijn eigen terrein, en 

droeg ook inhoudelijke argumenten voor het instellen van een bijzondere leerstoel aan bij het 

College van Curatoren.  

Ten eerste benadrukte Buytendijk de parapsychologische aandacht voor zowel 

experimenten als alledaagse ervaringen. Buytendijk: ‘De parapsychologie is een wetenschap, 

die zich behalve met experimentele onderzoekingen vooral bezig houdt met ervaringen, die in 

het dagelijks leven worden aangetroffen en door hun onverklaarbaarheid schijnen te wijzen 

op een samenhang met verschijnselen van geheel andere orde dan die welke tot dusverre tot 

het gebied der wetenschappen behoort.’ In navolging van Fischer trok Buytendijk een 

vergelijking met andere culturen: ‘Deze ervaringen worden incidenteel aangetroffen in onze 

samenleving, terwijl analoge ervaringen ten grondslag schijnen te liggen aan de opvattingen 

en gebruiken in vele primitieve culturen.’ Door haar empirische houding was de 

parapsychologie volgens Buytendijk serieus te nemen: ‘Het wetenschappelijk karakter van de 

parapsychologie wordt bepaald door het zorgvuldig en critisch verzamelen van de gegevens 

en zo mogelijk de experimentele bewerking van enkele verschijnselen.’ De hierop gebaseerde 

parapsychologische literatuur was nuttig ‘(…) voor de psychologie, maar ook voor de 

ethnologie, de vergelijkende godsdienstgeschiedenis en de philosophie (…)’.
767

 ‘Ernstige en 

goedgeschoolde werkers’ hielden zich al bezig met de parapsychologie, volgens Buytendijk, 

en ‘in het kader van een universiteit is het zeer zeker gewenst, dat aan deze wetenschap 

ernstig aandacht wordt besteed’.  

                                           
766 Brief van secretaris faculteit letteren en wijsbegeerte aan college van curatoren (03-01-1950) (Archief College van Curatoren Universiteit 

Utrecht 1077). 
767 Wederom lijkt deze expliciete verwijzing naar de etnologie te wijzen op invloed van Fischer. 
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Buytendijk meende dat Tenhaeff de juiste kandidaat was om een leeropdracht in de 

parapsychologie aan te verstrekken: ‘Dr. Tenhaeff heeft een psychologische opleiding gehad 

en is bij Prof. Roels gepromoveerd. Hij beheerst volledig de vakkennis overeenkomstig de 

opvattingen van de experimentele psychologie en bezit het voordeel een goed experimentator 

te zijn en geeft dan ook blijk een critisch oordeel te bezitten over de empirische gegevens, die 

hij in een lange reeks van jaren op het gebied van de parapsychologie heeft verzameld.’ Nu 

getuigde zijn werk weliswaar niet van ‘grote wijsgerige diepgang’, maar tegelijkertijd bevatte 

het evenmin ‘ondoordacht speculatieve theorieën’. Tenhaeff was een ‘volstrekt betrouwbare 

en zeer ijverige man’ en hij was als ‘goed docent’ in staat ‘de studenten alle gegevens te 

verstrekken betreffende de parapsychologie en hen te waarschuwen voor ontijdige 

conclusies’.
768

 Filosofische bagage was voor de fenomenologen van groot belang voor het 

goed uitoefenen van de menswetenschap en de geringe wijsgerige diepgang van Tenhaeff 

was voor Buytendijk daarom bezwaarlijk. Ook zijn collega Van Lennep besteedde aandacht 

aan het filosofische onvermogen van Tenhaeff in zijn eigen brief ter ondersteuning van de 

bijzondere leerstoel parapsychologie.  

Van Lennep steunde evenals Buytendijk de bijzondere leerstoel in de parapsychologie 

voor Tenhaeff en relateerde dit rechtstreeks aan zijn eigen dagelijkse werk voor de 

Nederlandse Stichting voor Psychotechniek. Bovennatuurlijke invloeden konden namelijk in 

de psychotechnische testen zomaar eens een rol spelen: ‘Ook dit specialisme [toegepaste 

psychologie] heeft alle belang bij zorgvuldige en betrouwbare onderzoekingen op het gebied 

der parapsychologie en wel omdat in de practijk van de psychodiagnostiek dikwijls de vraag 

rijst, of bepaalde inzichten aangaande de proefpersonen, die niet of nauwelijks uit het 

objectieve testmateriaal zijn verkregen, niet langs parapsychologische weg bereikt kunnen 

zijn.’
769

 Van Lennep meende dat parapsychologisch onderzoek nuttig zou zijn voor de 

psychologie: ‘De gehele psychologie van de zogenaamde invoeling zal gebaat zijn bij een 

verdere uitbouw van de bestudering van de verschillende parapsychologische phenomenen.’ 

Van Lennep meende daarnaast dat door de grote publieke belangstelling voor de bovennatuur 

een leerstoel gewenst was: ‘Ook mij komt het voor, dat gezien bovendien de grote 

belangstelling, die voor deze verschijnselen bij zeer veel studenten bestaat, een afzonderlijke 

leerstoel wel gewettigd is.’ Net als Buytendijk stelde Van Lennep dat er wellicht nog een en 

ander aan het filosofisch vermogen van Tenhaeff schortte, ‘(…) maar in de tegenwoordige 

stand van de parapsychologie is het nauwkeurig verzamelen van betrouwbare gegevens en 

                                           
768 Brief van Frederik Buytendijkaan college van curatoren (19-09-1950) (Archief College van Curatoren Universiteit Utrecht 852 F0115). 
769 Brief van David van Lennep aan Martinus Langeveld (24-10-1950) (Archief College van Curatoren Universiteit Utrecht 852 F0115). 
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wetenschappelijk opgezette experimenten toch wel het voornaamste (…)’.
770

 En met zijn 

empirische houding was Tenhaeff daartoe prima uitgerust, vond ook Van Lennep.  

Bij zijn steun voor een leerstoel voor Tenhaeff verwees Van Lennep niet alleen naar 

zijn eigen ervaringen vanuit de toegepaste psychologie maar eveneens naar de belangstelling 

bij studenten. De parapsychologie was dus maatschappelijk relevant, wat ook door 

Buytendijk werd benadrukt. Interessant is wederom dat Van Lennep de wijsgerige kant van 

Tenhaeff niet zozeer waardeerde, maar met name verwees naar zijn experimentele merites. 

Voor de Utrechtse psychologen waren, zoals gezien, juist de filosofische capaciteiten van de 

menswetenschappers van groot belang, wat verklaart dat zowel Buytendijk als Van Lennep 

hier een opmerking over maakte in het licht van de eventuele aanstelling van Tenhaeff. De 

parapsychologie was in de ogen van deze twee vooraanstaande representanten van de 

Utrechtse School nog steeds een empirische wetenschap, maar dan wel in fenomenologische 

zin en niet in naturalistische of positivistische zin. Met een nadruk op het alledaagse en het 

belang voor het grote publiek sloot de parapsychologie daarmee aan bij de eigen benadering 

van de psychologie van deze twee hoogleraren.  

Bij Buytendijk en bij Tenhaeff was een zekere mate van wederzijdse (h)erkenning te 

constateren, maar een verwantschap tussen de fenomenologie en de parapsychologie werd het 

duidelijkst gerepresenteerd door Van Lennep. Hij zette zich actief in voor parapsychologisch 

onderzoek in de jaren vijftig. In 1953 was Van Lennep op de conferentie in contact gekomen 

met de – omstreden – Franse parapsycholoog Michel Pobers. Pobers was directeur van het 

Amerikaanse fonds dat de conferentie financieel mogelijk maakte en secretaris-generaal van 

de conferentie. Hij had weinig contact met Tenhaeff maar juist wel met Zorab, die als 

assistent-secretaris de conferentie faciliteerde.
771

 Na de conferentie stelde Van Lennep Pobers 

aan als zijn onderzoeksassistent.
772

 Hij werkte samen met hem bij het organiseren van een 

vervolgconferentie ‘over genezers en z.g. wondergenezingen’ in 1954.
773

 Hier hield Van 

Lennep een voordracht over ‘de indirecte benadering van het psi-probleem bij genezingen 

door het psychodiagnostisch onderzoek van z.g. genezers en hun patiënten’.
774

 Centraal stond 

de vraag welke methoden de verschillende paranormale genezers gebruikten. Van Lennep 

                                           
770 Brief van David van Lennep aan Martinus Langeveld (24-10-1950) (Archief College van Curatoren Universiteit Utrecht 852 F0115). 
771 Brief van Wilhelm Tenhaeff aan George Zorab (21-06-1953): ‘Van de gang van zaken van het congres weet ik weinig af.’ (Archief 
Zorab, Bijzondere Collecties Koninklijke Bibliotheek 79 c3, doos 2, correspondentie Tenhaeff.) 
772 Vooral Zorab was in zijn samenwerking met Pobers niet erg onder de indruk geraakt van diens capaciteiten. Pobers presenteerde zichzelf 

als de president van de Parapsychology Foundation, maar regelde in feite niets. Zorab meende dat Pobers vooral goed lag bij de Utrechtse 
universiteit omdat hij zei dat hij een rijke organisatie vertegenwoordigde. Zie: brief van George Zorab aan Eileen Garrett (21-01-1955) 

(Archief Zorab, Bijzondere Collecties Koninklijke Bibliotheek 79 c3, doos 2, correspondentie Tenhaeff). 
773 Robert Amadou, La science et le paranormal: première colloque international de parapsychologie Université d’Utrecht, 1953: les 
entretiens de Saint-Paul de Vence, 1954: comptes rendus et rapports publiés et présentés par R. Amadou (Parijs 1955). In deze bundel is de 

voordracht van Van Lennep niet integraal opgenomen. 
774  Jan Kappers, ‘Over genezers en z.g. wondergenezingen: verslag studie-conferentie in Saint-Paul-de-Vence’, Tijdschrift voor 
Parapsychologie 22 (1954) 219-230, 229. 
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meende dat de gebruikte methode veel meer samenhing met de persoonlijkheid van de 

paranormaal genezers dan het geval was bij ‘gewone’ artsen. In feite pleitte Van Lennep hier 

voor een uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek onder paranormaal genezers. Verder schreef 

Van Lennep een positief voorwoord voor een boek over de parapsychologie van de hand van 

de Franse parapsycholoog Robert Amadou. Van Lennep had hem ook op de conferentie van 

1953 leren kennen, omdat Amadou samen met Zorab als assistent-secretaris de conferentie 

organiseerde.
775

 In 1954 werkte Van Lennep mee met onderzoeken van Tenhaeff naar de 

persoonlijkheidskenmerken van paranormaal begaafde personen in het Parapsychologisch 

Instituut.
776

  

 

ANTIREDUCTIONISTISCHE WETENSCHAP 

Voor Fischer was deze steun van zijn collega’s voor de parapsychologie een teken van een 

vruchtbaar academisch klimaat. Op 9 december 1950 hield Fischer een voordracht voor de 

SPR waarin hij uiteenzette dat hij vaak op ‘een atmosfeer van geprikkeldheid en animositeit’ 

stuitte in brede academische kring. Fischer meende dat dit binnenkort zou veranderen: 

‘Persoonlijk ben ik, ofschoon een buitenstaander, b.v. overtuigd dat de in Utrecht onder 

leiding van collega Buytendijk en zijn medewerkers zich ontwikkelende psychologische 

school, slechts bevruchtend kan werken en dat daaruit eer het tegendeel van spanningen het 

resultaat zal zijn.’
777

 Fischer verwachtte meer van deze Utrechtse psychologie dan van een 

expliciet statistische benadering: ‘In de psychologie zowel als in de sociologie, economie, 

ethnologie, vinden wij, vooral onder invloed van Amerika, een neiging tot statistische 

behandeling der problemen, die, hoewel vruchtbaar, m.i. toch minder eenzijdige bewondering 

verdient dan zij vaak krijgt.’
778

 Deze statistische behandeling was een mooi hulpmiddel, maar 

daarna begon het eigenlijke onderzoek pas.  

Fischer meende dat een statistische benadering van de parapsychologie zelfs bijdroeg 

aan een negatieve houding tegenover het vakgebied, omdat hiermee een arbitraire scheiding 

tussen normaal en niet-normaal werd aangebracht. Fischer: ‘Hebben wij aldus het object van 

de parapsychologie bepaald als te worden gevormd door de verschijnselen welke statistisch 

gezien niet normaal zijn, in het feit dat de onderscheiding tussen normaal en niet normaal 

vrijwel steeds een waarderingsoordeel oproept ligt m.i. de bron van veel animositeit.’ De 

voorzitter van de SPR vond ook dat parapsychologen zelf een rol speelden bij een al te 

                                           
775 Robert Amadou, La parapsychologie: essai historique et critique (Parijs 1954). 
776 ‘Instituut voor Parapsychologie op Wettelijke Grondslag’, Utrechts Nieuwsblad (15-01-1954) 2.  
777 Henri Fischer, ‘Spanningen’, Tijdschrift voor Parapsychologie 19 (1951) 1-13, 2. 
778 Ibidem, 12-13. 
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kritische academische houding ten aanzien van de parapsychologie. Het was in elk geval niet 

noodzakelijk om zelf ten strijde te trekken tegen de dogmatische wetenschap: ‘Ik weet niet 

van een officiële wetenschap, waartegen wij front moeten maken, al weet ik dat vele 

beoefenaren van wetenschap een afwijzende houding aannemen tegen wat de 

parapsychologen bezighoudt.’ Deze afwijzende houding was ook te danken aan 

parapsychologen zelf die niet (goed) genoeg de interactie hadden opgezocht: ‘In de boezem 

van onze vereniging is het vaak genoeg uitgesproken, dat de voorlichting, die onzerzijds 

geschiedt, wellicht niet altijd zodanig is geweest dat wij bepaalde beoefenaren van 

wetenschap konden bereiken.’
779

 Wanneer de parapsychologie met een leerstoel 

vertegenwoordigd was op de universiteit zou het makkelijker zijn de wetenschappelijke 

gemeenschap te overtuigen van de merites van de parapsychologie. En door de aanwezigheid 

van de fenomenologen op de Utrechtse universiteit leek hier een reële mogelijkheid voor te 

bestaan.  

Op zijn beurt was Tenhaeff ook gecharmeerd van de fenomenologische psychologie, 

waarbij vooral het niet-reductionistische karakter van het werk hem aansprak. In 1951 schreef 

hij aan Zorab: ‘Je moet het nieuwe boek van Buytendijk (De vrouw, Spectrum Utrecht) eens 

lezen. Het is zeer knap en geeft een inzicht in nieuwere richtingen in de psychologie waar 

Heyn c.s. geen kaas van gegeten hebben.’
780

 Heyn en de zijnen, die in het volgende hoofdstuk 

centraal zullen staan, waren voorstanders van een statistische, ‘kwantitatieve’, benadering 

van de parapsychologie. Hierbij stond het vinden van kleine afwijkingen in het veelvuldig 

herhalen van testen centraal, net zoals bij Heymans het geval was geweest. Tenhaeff 

daarentegen was een uitgesproken ‘kwalitatieve’ parapsycholoog, die zich juist verzette tegen 

deze benadering. In 1952 publiceerde Tenhaeff zijn standaardwerk Inleiding tot de 

parapsychologie, waarin hij stelde: ‘De verheerlijking van het getal heeft er in onze dagen toe 

geleid dat bij een aantal onderzoekers (in het bijzonder onderzoekers van Amerikaanse huize) 

een overschatting van de quantitatieve methode en een daarmede gepaard gaande 

onderschatting van de betekenis van de z.g. qualitatieve methode te constateren valt.’ 

Tenhaeff stelde dit kwantitatieve onderzoek gelijk met het behaviorisme: ‘Tegen deze 

“behavioristische” tendentie in de parapsychologie (samenhangend met het feit dat deze 

psychologische wetenschap nog zovele niet-vakpsychologen onder haar beoefenaren telt) 

dient een ernstige waarschuwing gericht te worden.’ Volgens Tenhaeff was het kwantitatieve 

onderzoek eigenlijk geen psychologie te noemen: ‘Deze beoefenaren verliezen, in het 

                                           
779 Fischer, ‘Spanningen’, 5. 
780 Brief Wilhelm Tenhaeff aan George Zorab (zonder datum) (Archief Zorab, Bijzondere Collecties Koninklijke Bibliotheek 79c3 doos 4). 
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bijzonder wanneer zij natuurwetenschappelijk geschoold zijn, vaak uit het oog dat de 

parapsychologie een psychologische wetenschap is en dat haar verschijnselen dus 

met psychologische methoden onderzocht dienen te worden.’
781

 Hiermee doelde Tenhaeff op 

een psychologische wetenschap die de uniciteit van de mens en zijn ervaring vooropstelde; 

daarin zag hij overeenkomsten met de Utrechtse fenomenologische psychologie. 

Tenhaeff zag overigens wel voordelen van een meer ‘kwantitatieve’ benadering op 

praktische gronden. Tenhaeff: ‘De toepassing van de quantitatieve methode heeft de 

procedure van den parapsycholoog vereenvoudigd en deze vereenvoudiging in de werkwijze 

heeft de belangstelling voor het parapsychologisch onderzoek (en daarmede het aantal 

onderzoekers) doen toenemen, te meer waar deze vereenvoudiging tot een samenwerking met 

den wiskundige leidde.’
782

 Maar deze voordelen wogen niet op tegen de nadelen: 

‘Vergeleken bij de onderzoekingen van (ik noem hier slechts enkele namen) Pagenstecher 

met Maria Reyes de Z. en Osty met “Pascal Forthuny” dienen de verschijnselen, waarvan 

Rhine en zijn medewerkers gewag maken, arm aan inhoud te worden genoemd.’ Het ging er 

volgens Tenhaeff om de mens en zijn betekenisvolle handelingen te vatten in het ‘volle 

leven’, zoals ook Buytendijk het had verwoord. Tenhaeff stelde: ‘[De kwantitatieve 

onderzoeken] doen ons denken aan de bloedlooze praeparaten op de snijtafel van den 

anatoom en missen de signatuur van het volle leven, welke vooral de spontane verschijnselen 

(men denke hier aan werken als b.v. de “Phantasms of the living”, alsmede aan de 

publicaties, betrekking hebbende op proscopische visioenen) kenmerkt.’
783

  

Juist in de – praktisch nuttige – vereenvoudigingen die werden doorgevoerd in het 

kwantitatieve onderzoek ging volgens Tenhaeff de essentie verloren. Tenhaeff: ‘De 

paragnostische verschijnselen, waarmede het onderzoek met toepassing der quantitatieve 

methode ons in aanraking brengt, zijn geen volledige, in verkleind model uitgevoerde 

weergaven van die, waarmede wij bij het onderzoek der spontane paragnosie en dat der 

psychoscopisten in aanraking komen, maar qualitatief daarvan verschillende 

simplificaties.’
784

  

Voor Tenhaeff was Rhine de belangrijkste representant van de voor hem 

minderwaardige ‘kwantitatieve’ benadering van de parapsychologie. Ondanks zijn kritiek 

correspondeerde Tenhaeff met enige regelmaat met Rhine. Tenhaeff maakte Rhine ‘honorary 

corresponding member’ van de Nederlandse SPR en Rhine stuurde Tenhaeff op zijn beurt 

                                           
781 Wilhelm Tenhaeff, Inleiding tot de parapsychologie (Utrecht 1952) 98. 
782 Wilhelm Tenhaeff, ‘Buitenzintuigelijke waarneming en de quantitatieve methode’, Tijdschrift voor Parapsychologie 16 (1948) 250 e.v., 

252. 
783 Ibidem. 
784 Ibidem, 255-256. 

187



 

 

boeken en tijdschriften.
785

 Tenhaeff zag het werk van Rhine als verkennend en zijn eigen 

werk als de vervolmaking ervan. Zo schreef hij aan Rhine dat hij zijn eigen stoelproeven met 

Croiset als ‘(…) a completion of your proscopic card-experiments’ zag.
786

 Voor Rhine waren 

de stoelproeven met Croiset pas interessant als de helderziende zich zou willen onderwerpen 

aan strenge methodologische eisen. Voor Rhine – wiens vrouw Louisa talrijke gevallen van 

spontane bovennatuurlijke verschijnselen had verzameld
787

 – waren de kwantitatieve en de 

kwalitatieve onderzoeksbenadering juist complementair. De juiste onderzoeksmethode hing 

af van de vraag die je stelde. Als je wilde weten of iets toeval was of niet, maakte je gebruik 

van de kwantitatieve aanpak. Vroeg je je daarentegen af of een medium fraudeerde, dan was 

de kwalitatieve aanpak beter.
788

 Hiermee was voor Rhine het onderscheid tussen kwantitatief 

en kwalitatief onderzoek vooral een methodologische kwestie, terwijl voor Tenhaeff een niet-

reductionistische, meer ontologische grondslag voor de (para)psychologie centraal stond.  

In de nadruk op de bijzondere persoonlijke kenmerken van de mens waren er ideële 

overeenkomsten tussen de parapsychologie van Tenhaeff en de fenomenologie van de 

Utrechtse School. Ondanks deze verwantschap en de steun voor de parapsychologie van 

Buytendijk en Van Lennep duurde het enige tijd voordat Tenhaeff werd aangesteld als 

bijzonder hoogleraar. De bijzondere leerstoel stuitte namelijk ook op weerstand en kritiek. 

 

 

ACADEMISCHE WEERSTAND EN KRITIEK 

De meeste kritiek op de bijzondere leerstoel in de parapsychologie kwam vanuit medische 

hoek. Bij de instelling van een nieuwe (bijzondere) leerstoel werden altijd de andere 

faculteiten geconsulteerd. De Faculteit Geneeskunde adviseerde in 1951 negatief over de 

oprichting van een bijzondere leerstoel voor de parapsychologie. Voor de medici was het een 

probleem dat zij in Tenhaeff niet de juiste persoon zagen voor de leerstoel en andere 

geschikte kandidaten ontbraken. Maar een academische parapsychologie achtten ook zij 

gewenst. Uit de brief: ‘De Faculteit der Geneeskunde erkent de betekenis van 

wetenschappelijk onderzoek der parapsychologische verschijnselen. Zij acht het gewenst dat 

dit onderzoek in universitair verband geschiedt.’ Volgens de woordvoerder van de Faculteit 

Geneeskunde was de discipline alleen nog niet zo ver ontwikkeld dat het ook echt een aparte 

                                           
785 Wilhelm Tenhaeff aan Joseph Banks Rhine (15-10-1945); Joseph Banks Rhine aan Wilhelm Tenhaeff (06-04-1946) (Doos 75, The 

Records of the Parapsychology Laboratory, 1893-1984, David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University). 
786 Brief van Wilhelm Tenhaeff aan Joseph Banks Rhine (12-01-1950) (Doos 75, The Records of the Parapsychology Laboratory, 1893-
1984, David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University). 
787 Louisa Rhine, Hidden channels of the mind (New York 1961). 
788 Brief van Joseph Banks Rhine aan Wilhelm Tenhaeff (11-02-1950) (Doos 75, The Records of the Parapsychology Laboratory, 1893-
1984, David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University).  
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leerstoel zou verdienen, vooral ook omdat er geen geschikte kandidaat-hoogleraar was. De 

medici zouden ‘(…) in Nederland niemand weten aan te wijzen, die beantwoordt aan de zeer 

hoge eisen, welke aan een zelfstandig docent in de parapsychologie gesteld zouden moeten 

worden’.
789

 Tenhaeff was vanwege zijn publieke profiel ook bekend bij de Faculteit 

Geneeskunde, maar de medici achtten hem niet professorabel.  

De Faculteit der Wis- en Natuurkunde liet de personele bezetting van de leerstoel 

buiten beschouwing, maar meende net als de medische faculteit dat het vakgebied nog niet 

rijp was voor een hoogleraar. Beide faculteiten adviseerden bij het Psychologisch Instituut 

een medewerker aan te stellen die zich over de parapsychologie zou buigen.
790

 De senaat 

constateerde vervolgens dat niet alleen binnen de universiteit verdeeldheid bestond over de 

wenselijkheid van een leerstoel parapsychologie, maar ook binnen de Faculteit der Letteren 

en Wijsbegeerte, waar de eventuele leerstoel zou ressorteren. De steun van Buytendijk en 

Van Lennep bleek binnen deze faculteit meer uitzondering dan regel. Op basis van het 

negatieve advies van de faculteiten Geneeskunde en Wis- en Natuurkunde en ‘(…) dat ook in 

de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte groot verschil van mening bestond (…)’ 

concludeerde de senaat ‘dat het vak thans niet professorabel genoemd kan worden’.
791

 De 

senaat adviseerde dan ook negatief over het eventueel instellen van een leerstoel 

parapsychologie.  

Ondanks deze negatieve adviezen vanuit de verschillende faculteiten en vanuit de 

senaat ging het College van Curatoren er op 11 juli 1951 toch toe over de minister te vragen 

een bijzondere leerstoel voor de parapsychologie in te stellen.
792

 De aard van bijzondere 

leerstoelen en de specifieke samenstelling van het college speelden hierbij een stimulerende 

rol.
793

 In tegenstelling tot gewone leerstoelen waren bijzondere leerstoelen er vooral op 

gericht om academische ontwikkelingsruimte te geven aan onderzoeksterreinen die op 

maatschappelijke belangstelling konden rekenen. Bijzondere leerstoelen waren volgens het 

College van Curatoren juist bedoeld om nog niet geaccepteerde wetenschapsgebieden binnen 

de muren van de universiteit te doceren. Uit de adviezen van de verschillende faculteiten 

bleek volgens het college voldoende dat eenieder de parapsychologie een belangwekkend 

                                           
789 Afschrift (21-02-1951) (852 Rijksuniversiteit Utrecht College van Curatoren 1815-1954 (59) Utrechts Archief). 
790 Brief van Minnaert aan Senaat (21-03-1951) (852 Rijksuniversiteit Utrecht College van Curatoren 1815-1954 (59) Utrechts Archief). 
791 Brief van Senaat aan College van Curatoren (26-06-1951) (852 Rijksuniversiteit Utrecht College van Curatoren 1815-1954 (59) Utrechts 

Archief).  
792 Brief van Curatoren der Rijksuniversiteit aan Ministerie van O.K. & W. (11-07-1951) (852 Rijksuniversiteit Utrecht College van 
Curatoren 1815-1954 (59) Utrechts Archief).  
793 Brief van Wilhelm Tenhaeff aan George Zorab (12-08-1951): ‘Mijn stukken zijn nu bij de commissie van toezicht. Het departement heeft 

de zaak opnieuw aan de commissie voorgelegd en dus geen gebruik gemaakt van de oude toestemming. Inmiddels heeft deze commissie een 
andere samenstelling gekregen. Fischer heeft met enkele commissieleden gesproken en het schijnt dat H.M. dat ook gedaan heeft. Gelukkig 

adviseert ook deze nieuwe commissie gunstig. Toch schijnt er weer wrijving te zijn geweest als gevolg van een overmatig gunstig rapport 

van curatoren waar de commissie over gevallen schijnt te zijn. De mensen hebben allemaal erg lange tenen. Volgens Croiset is de zaak met 
November in orde.’ (Archief Zorab, Bijzondere Collecties Koninklijke Bibliotheek 79 c3 doos 2 map correspondentie Tenhaeff). 
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genoeg vakgebied vond. De adviezen van Buytendijk en Van Lennep hadden daarbij laten 

zien dat het ook goed gesteld was met het wetenschappelijk karakter van het vakgebied: ‘Dat 

de parapsychologie zich heeft ontwikkeld tot een zelfstandige tak van wetenschap, blijkt ten 

duidelijkste uit de adviezen van de hoogleraren Dr. F.J.J. Buytendijk en Dr. D.J. van Lennep 

(…).’ Over de geventileerde meningen ten aanzien van de beoogd professor was het college 

minder te spreken: ‘Wij achten het minder gelukkig, dat in deze adviezen ook een oordeel 

wordt gegeven over de wetenschappelijke kwaliteiten van Dr. W.H.C. Tenhaeff.’ Het was 

immers de taak van de faculteiten te adviseren over een leerstoel voor het vakgebied, niet om 

uitspraken te doen over personen.
794

 Het ministerie liet op zich wachten met het Koninklijk 

Besluit voor een bijzondere leerstoel voor de parapsychologie. In de tussentijd werd Tenhaeff 

op 5 oktober 1951 aangesteld als lector, waartegen noch door de faculteiten, noch door de 

senaat bezwaar was gemaakt.
795

  

Al snel na zijn aanstelling als lector in de parapsychologie raakte Tenhaeff in 

opspraak en wederom kwam de weerstand uit medische hoek. Op 19 december 1951 hield hij 

een voordracht voor de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der 

Geneeskunst (KNMG). Tenhaeff sprak over ‘Ervaringen en proefnemingen met de Heer G. 

Croiset’ en hij had Croiset gevraagd ook mee te komen.
796

 Verschillende artsen waren 

dusdanig teleurgesteld in het wetenschappelijk karakter van de voordracht dat zij dit kenbaar 

maakten aan het bestuur van de universiteit. Zo stuurde de neuroloog A. Verjaal een brief 

naar het college van curatoren waarin hij de lezing een ‘pijnlijke teleurstelling’ noemde. Hij 

vervolgde: ‘De uiteenzetting van Dr. Tenhaeff voldeed niet aan de minimumeisen van 

objectiviteit en critische zin die aan een wetenschappelijke voordracht gesteld mogen 

worden.’ Tenhaeff deed volgens de arts met name ‘oncontroleerbare mededelingen’ en 

dweepte wel erg met Croiset – die tijdens de voordracht op geen enkele manier zijn claims 

kon waarmaken.
797

 Verjaal meldde dat A.P.N. de Groot, inspecteur van de Volksgezondheid, 

aan het eind van de voordracht van Tenhaeff de aanwezigen had aangespoord om zich 

nimmer in te laten met Tenhaeff of Croiset. Verjaal riep in zijn brief het College van 

                                           
794 Brief College van Curatoren aan minister van O.K. & W (11-07-1951) (852 Rijksuniversiteit Utrecht College van Curatoren 1815-1954 
(59) Utrechts Archief). 
795 ‘De senaat acht de betrokken verschijnselen echter wel van zodanig belang, dat zij er bij Uw College op zou willen aandringen het 

daarheen te leiden, dat voor de parapsychologie een wetenschappelijk ambtenaar (conservator) wordt benoemd, die het nodige apparaat te 
zijner beschikking krijgt voor de bestudering van de bedoelde verschijnselen.’ (Brief Senaat aan College van Curatoren (29-06-1951) 852 

Rijksuniversiteit Utrecht College van Curatoren 1815-1954 (59) Utrechts Archief.) Brief van Des Tombe aan minister van O.K. & W. (22-

11-1951) (1077 F4827 Rijksuniversiteit Utrecht College van Curatoren 1815-1954 (59) Utrechts Archief). Des Tombe heeft het over het 
Koninklijk Besluit van 5 oktober 1951, nummer 6. Dit betreft de aanstelling van Tenhaeff als lector. Wilhelm Tenhaeff vertelt in een bijlage 

bij een brief aan Joseph Banks Rhine (04-05-1959) over zijn eigen ontwikkelingsgeschiedenis. Hij maakt hier onderscheid tussen zijn 

privaatdocentschap en zijn aanstelling in 1951 als ‘lecturer in parapsychology by government order’. (Doos 75, The Records of the 
Parapsychology Laboratory, 1893-1984, David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University). 
796 Aankondiging (1077 Rijksuniversiteit Utrecht College van Curatoren 1815-1954 (59) Utrechts Archief). 
797 Brief van Verjaal aan College van Curatoren (07-01-1952) (1077 Rijksuniversiteit Utrecht College van Curatoren 1815-1954 (59) 
Utrechts Archief). 
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Curatoren op soortgelijke maatregelen te treffen. Later, toen de aanstelling van Tenhaeff als 

hoogleraar daadwerkelijk ophanden was, beschuldigde zowel De Groot als Verjaal Tenhaeff 

ervan niet alleen lid te zijn van de communistische partij, maar zich ook nog eens te laten 

betalen door magnetiseurs en andere ‘kwakzalvers’.
798

 Hier lag het pijnpunt van veel medici: 

zij vreesden dat Tenhaeff de kwakzalverij wetenschappelijke status zou verlenen en daarmee 

de volksgezondheid in gevaar zou brengen. 

De wetenschappelijke merites van Tenhaeff werden vervolgens verdedigd door onder 

andere de steun van de Utrechtse fenomenologen aan te dragen. Zeker niet iedereen deelde de 

aantijgingen van Verjaal en De Groot over de voordracht van Tenhaeff in 1951. Een aantal 

aanwezigen voelde zich juist ook geroepen een kort briefje naar het College van Curatoren te 

sturen en te benadrukken dat Tenhaeff wel degelijk wetenschappelijk en kritisch handelde.
799

 

Ook vroeg het College van Curatoren de voorzitter Fischer om een weerwoord. In zijn brief 

benadrukte Fischer dat het curatorium op de hoogte was van de steun voor Tenhaeff van 

onder anderen Buytendijk, Van Lennep en Plessner. Fischer achtte het niet wenselijk te 

luisteren naar de aantijgingen van Verjaal: ‘Ik meen echter dat het Curatorium beter dan hij in 

staat is over deze wetenschappelijke kwaliteit [van Tenhaeff] te oordelen.’ Tenhaeff gaf 

immers al jarenlang zonder problemen les aan de universiteit en het was dus niet nodig om op 

basis van deze beschuldigingen zijn lesbevoegdheid in te trekken.
800

  

Het ministerie leek intussen – mede door deze nieuwe ophef – geen haast te willen 

maken met het instellen van de bijzondere leerstoel voor Tenhaeff en bij de aansporingen 

daartoe speelde wederom de steun van de Utrechtse fenomenologen een belangrijke 

retorische rol. Een jaar nadat het verzoek tot een bijzondere leerstoel in de parapsychologie 

was ingediend bij de minister was er nog niets gebeurd. Tenhaeff vermoedde dat Rutten 

vanwege zijn eigen voorkeur voor een leerstoel in de parapsychologie aan de Nijmeegse 

universiteit zijn benoeming lange tijd tegenhield.
801

 Op 11 oktober 1952 herhaalde het 

                                           
798 Brief van Wilhelm Tenhaeff aan George Zorab (11-05-1953). Verjaal, die ook bezwaar maakte tegen de voordracht van Tenhaeff, heeft 

Tenhaeff ervan beschuldigd lid te zijn van de communistische partij. Verder nog meer commentaar van medische faculteit. Gaat om de 
wijze waarop hij zijn colleges voor medische studenten aankondigt. Stelt daar Des Tombe van op de hoogte, die zegt doorgaan en doen of je 

neus bloedt. ‘Ik weet precies van wie die speldeprikken komen (Jongbloed c.s.).’ (Archief Zorab, Bijzondere Collecties Koninklijke 

Bibliotheek 79 c3 doos 2 map correspondentie Tenhaeff.) Brief van Wilhelm Tenhaeff aan George Zorab (07-07-1952): De Groot uit 
Haarlem is begonnen met lastercampagne. Eerst bij curatoren van de RU klacht ingediend dat Tenhaeff financieel gesteund zou worden door 

magnetiseurs en van die opbrengst van kwakzalvers zou leven. Toen dat niks opleverde ging hij naar OKW en zei dat Tenhaeff lid is van 

communistische partij. ‘Intussen is het nu wel duidelijk dat R. de stukken voor zijn opvolger laat liggen. Ook dat schijnt te kunnen. 
Buytendijk heeft mij de vorige week het verhaal verteld van een lector in Groningen wiens stukken ze uitgerekend 12 jaar “geblokkeerd” 

hebben.’ (Archief Zorab, Bijzondere Collecties Koninklijke Bibliotheek 79 c3 doos 2 map correspondentie Tenhaeff). Tenhaeff was, bij 

mijn weten (IK), geen lid van de CPN. 
799 Zie viertal afschriften van steunbetuigingen van aanwezigen bij de bijeenkomst, onder wie een arts. (1077 Rijksuniversiteit Utrecht 

College van Curatoren 1815-1954 (59) Utrechts Archief). 
800 Henri Fischer aan College van Curatoren (12-02-1952) (1077 Rijksuniversiteit Utrecht College van Curatoren 1815-1954 (59) Utrechts 
Archief). 
801 George Zorab, ‘Parapsychological developments’, 57-82. Noemt daar eveneens dat Leeuwen wel enthousiast was, maar zijn opvolger 

niet. Brief van Wilhelm Tenhaeff aan George Zorab (22-07-1952): ‘Het wordt de hoogste tijd dat de toestemming afkomt. Als R. opnieuw 
minister wordt en volhardt in zijn tot dusverre gevolgde “politiek” inzake de leerstoel voorzie ik een aaneenschakeling van moeilijkheden. 
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college van de Rijksuniversiteit Utrecht zijn verzoek: ‘Ook indien men buiten beschouwing 

laat, dat het verzoek tot vestiging van deze leerstoel op gronden, ontleend aan de 

wetenschappelijke betekenis der parapsychologie, ondersteund wordt door de meest terzake 

kundige leden van de litteraire faculteit, de hoogleraren Dr. F.J.J. Buytendijk en Jhr. Dr. D.J. 

van Lennep, zou reeds op formele gronden een gunstige beschikking te verwachten zijn.’
802

  

 

INSTELLING BIJZONDERE LEERSTOEL 

Een halfjaar later, op 23 februari 1953, was het Koninklijk Besluit dan eindelijk daar en werd 

Tenhaeff de eerste bijzonder hoogleraar in de parapsychologie. Dit betekende niet dat 

Tenhaeff daarmee een integraal deel zou gaan uitmaken van het hooglerarencorpus van de 

Utrechtse universiteit. De bijzondere leerstoel werd gezien als de opmaat naar een gewone 

leerstoel en was – zoals gezegd – met name bedoeld om een vak- of interessegebied te 

ontwikkelen. In de naoorlogse periode was de bovennatuurlijke markt net zo levend als in 

voorgaande perioden en leek serieuze bestudering op haar plaats. 

Bij de uiteindelijke instelling van de bijzondere leerstoel in 1953 speelde mee dat 

vanuit de Parapsychology Foundation geld naar Utrecht zou kunnen vloeien wanneer daar het 

centrum van de internationale parapsychologie zou komen, en ten tweede waren goede 

contacten vanuit de SPR met het College van Curatoren van belang. Zowel Fischer als 

Tenhaeff zelf had goede contacten. Tenhaeff schreef over dit laatste aan Zorab: ‘Maken wij 

echter dat de Utrechtse Universiteit hierbij ten nauwste wordt betrokken dan zullen Marianne 

en haar mede-curatoren in het belang van de Utrechtse Universiteit alles doen om ons te 

steunen.’ Met ‘Marianne’ verwees Tenhaeff hier naar Marianne Tellegen, die in de jaren 

vijftig in het College van Curatoren zat en tegelijkertijd directrice was van het kabinet van de 

Koningin. Zij was een vertrouwelinge van Koningin Juliana, die vanaf 1948 zelf veel 

vertrouwen stelde in het medium Greet Hofmans, rondom wie zich in 1956 een affaire 

ontspon.
803

 De waardering van de Koningin voor de praktijken van Hofmans waren geen 

                                                                                                                                   
Niet alleen voor mij maar ook voor de S.P.R. De belangstelling voor de parapsychologie in universitaire kringen begint steeds meer toe te 
nemen. Maar dat wil ook zeggen dat zekere personen in dit vak mogelijkheden voor hun leerlingen gaan zien. Een overmaat aan gevoel voor 

recht en billijkheid is bij deze personen niet aanwezig.’ Brief van Wilhelm Tenhaeff aan George Zorab (13-08-1953): Over parapsychologie 

in Nijmegen: ‘De kans is groot dat Rutten c.s. t.z. bij Pobers om geld zullen aankloppen. Maar dat moeten wij afwijzen. Laten ze de 
gelovigen in de kerk maar opwekken om geld te geven voor R.K. parapsychologie.’ Brief van Wilhelm Tenhaeff aan George Zorab (31-10-

1952): Een magnetiseur uit Roermond, die altijd ruzie maakte met Croiset, liet zich ontvallen dat Nijmegen binnenkort leerstoel in de 

parapsychologie zou hebben. Tenhaeff lijkt dit te koppelen aan plannen van Rutten met psychologisch instituut. (Archief Zorab, Bijzondere 
Collecties Koninklijke Bibliotheek 79 c3 doos 2 map correspondentie Tenhaeff). 
802 Brief van College van Curatoren aan minister van O.K. & W. (11-10-1952) (852 Rijksuniversiteit Utrecht College van Curatoren 1815-

1954 (59) Utrechts Archief). 
803 Mineke Bosch, ‘Tellegen, Marie Anne (1893-1976)’, in Biografisch Woordenboek van Nederland 

http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn5/tellegen (geraadpleegd op 12-11-2013); Cees Fasseur, Juliana & Bernhard: 

het verhaal van een huwelijk: de jaren 1936-1956 (Amsterdam 2008); Annejet van der Zijl, Bernhard: een verborgen geschiedenis 
(Amsterdam 2010). 
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uitzondering in de jaren vijftig: het buitenzintuiglijke leefde volop in de samenleving.
804

 

 Daarnaast was er in de naoorlogse periode sprake van concurrentie tussen de 

verschillende universiteiten, waarbij de belofte van financiële steun uit de Verenigde Staten 

een rol van betekenis speelde. Tenhaeff meende daarop te moeten sturen: ‘Wij moeten – dat 

is mijn vaste overtuiging – het belang van de Utrechtse Universiteit koppelen aan dat van 

onze S.P.R. (belangengemeenschap). Ik heb aan Ter Pelkwijk gemerkt hoe happig ze er op 

zijn hier in Utrecht een groot parapsychologisch centrum op te bouwen. Dat is heus niet uit 

liefde voor mij (al weet ik dat ze mij waarderen en graag iets goeds gunnen). Er is – hoe 

zonderling dat ook zijn moge – concurrentie tussen de verschillende universiteiten. Van dat 

Utrechtse “chauvinisme” moeten wij gebruik maken (al vind ik het zelf dwaas).’
805

  

In oktober 1953 – toen Rümke rector magnificus was – hield Tenhaeff zijn oratie, 

waarin hij op aanraden van Fischer benadrukte dat zijn leerstoel op verzet was gestuit binnen 

de universiteit.
806

 Ondanks de medische weerstand zat in het curatorium van de leerstoel wel 

de medicus A.J. Boekelman. Boekelman was lid van het College van Curatoren van de 

Universiteit Utrecht en was als geneesheer-directeur werkzaam bij het Sint Antonius Gasthuis 

in Utrecht. Daarnaast zaten Buytendijk, Fischer, Kat en Reinalda – de commissaris van de 

Koningin – in het curatorium.
807

 In zijn oratie bedankte Tenhaeff Fischer uitgebreid voor zijn 

inzet: ‘In het bijzonder Gij, hooggeleerde Fischer, waarde vriend, hebt u zeer veel moeite 

gegeven om deze leerstoel tot stand te doen komen.’
808

 Om zich vervolgens te richten tot de 

faculteitshoogleraren en daarbij de problemen te benoemen: ‘Het is mij bekend dat de 

stichting van deze nieuwe leerstoel niet Uw onverdeelde instemming had. Tussen enkelen 

Uwer en mij ontstonden in de loop der jaren hechte vriendschapsbanden. Ik ben dankbaar 

voor de steun welke ik in de loop der jaren van enkelen Uwer in steeds toenemende mate 

mocht ondervinden. In het bijzonder Gij, waarde Collegae van de psychologische kring van 

deze Universiteit, zeg ik dank voor de welwillendheid waarmede Gij mij steeds tegemoet zijt 

getreden. Moge het mij gegeven zijn met U tot een vruchtbare samenwerking te komen tot 

heil onzer Universiteit.’
809

 Hij richtte zich hier specifiek tot Buytendijk en Van Lennep, wier 

                                           
804 Fasseur, Juliana & Bernhard. Zie ook: Mineke van Essen, ‘Stellwag, Helena Wilhelmina Frederika’, in Digitaal Vrouwenlexicon van 
Nederland. http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Stellwag (geraadpleegd op 23-08-2015). 
805 Brief van Wilhelm Tenhaeff aan George Zorab (05-08-1953) (Archief Zorab, Bijzondere Collecties Koninklijke Bibliotheek 79 c3 doos 2 

map correspondentie Tenhaeff). 
806 Wilhelm Tenhaeff aan George Zorab (12-05-1953). Tenhaeff schrijft over zijn oratie: ‘F. heeft mijn herziene oratie gelezen. Hij gaat er 

nu volkomen mee accoord. Wil echter dat ik in mijn toespraak tot de senaat zeg dat het mij bekend is dat deze leerstoel op verzet gestoten 

is.’ (Archief Zorab, Bijzondere Collecties Koninklijke Bibliotheek 79 c3 doos 2 map correspondentie Tenhaeff). 
807 ‘Prof. Dr. W.H.C. Tenhaeff: de eenzame hoogleraar’, Het Vrije Volk (20-02-1954) 5. 
808 Wilhelm Tenhaeff, Kanttekeningen bij een spontane paragnostische ervaring van een zeventiende-eeuwse zeevaarder: rede uitgesproken 

aan de Rijksuniversiteit te Utrecht 1953 door W.H.C. Tenhaeff (Den Haag 1953) 18. 
809 Tenhaeff, Kanttekeningen, 19. Originele cursivering. 

193



 

 

geschreven steunbetuigingen belangrijk waren geweest voor de realisatie van de bijzondere 

leerstoel. 

 De bezwaren tegen de leerstoel en de hoogleraar waren ook hierna niet van de lucht. 

De inhoud van Tenhaeffs oratie Kanttekeningen bij een spontane paragnostische ervaring 

van een zeventiende-eeuwse zeevaarder stuitte op kritiek. Tenhaeff presenteerde geen 

onderzoeksprogramma, maar zette op basis van een historische casus uiteen welke 

verschillende parapsychologische verklaringskaders er bestonden. Hij behandelde een droom 

van de Enkhuizer schipper N. Springer, die op 23 december 1661 had gedroomd over een 

roep om hulp van Arnold de Vlaming van Oudshoorn. Toen Springer wakker werd schreef hij 

de droom op een briefje en verzegelde deze vervolgens onder vermelding van de dag, de 

maand en het jaar. Later bleek dat op precies dezelfde dag Oudshoorn met zijn schip was 

vergaan.
810

 Volgens Tenhaeff kon deze droom een uiting zijn van telepathie. In zijn definitie 

van telepathie en de verklaring ervan leunde Tenhaeff sterk op Heymans, door te refereren 

aan diens theorie van het ‘inneren’ van andermans gedachten. Ook gaf Tenhaeff een andere, 

meer psychoanalytische duiding van het voorval door te stellen dat het niet vreemd was dat er 

bindingen tussen mensen ontstonden op basis van overdracht en tegenoverdracht, waardoor 

telepathische beïnvloeding zich kon voordoen.
811

  

In zijn oratie besprak Tenhaeff de niet-reductionistische verklaringskaders voor 

bovennatuurlijke fenomenen, waaronder ook de fenomenologische door een behoefte van 

mediums te veronderstellen om zich te identificeren met degene over wie ze uitspraken doen. 

Hier verwees hij naar Van Lennep: ‘Wie, gelijk ik, in de loop der jaren ontelbare gevallen 

heeft kunnen verzamelen, waaruit de grote betekenis van de associatieve verwantschap voor 

de paragnosie blijkt, vraagt zich af, of zich mogelijk bij de psychoscopisten de behoefte 

voordoet zichzelf in de ander te ontdekken (te “ontmoeten”). Deze behoefte hangt dan 

vermoedelijk samen met de behoefte zich in een ander te projecteren, waaraan door van 

Lennep e.a. aandacht is geschonken.’
812

 In bijna identieke bewoordingen herhaalde Tenhaeff 

zijn mening dat hij meer waarde hechtte aan de voorgaande interpretaties dan aan een zuiver 

statistische benadering van de parapsychologie: ‘Ofschoon ik de grote betekenis van de z.g. 

statistische methode, welke door G.B. Rhine [sic] c.s. op een zo grote schaal is toegepast, ten 

volle erken, ben ik nochtans van mening, dat men zich voor een eenzijdige toepassing van 

deze methode dient te hoeden.’
813

  

                                           
810 Tenhaeff, Kanttekeningen, 4. 
811 Ibidem, 8, 10. 
812 Ibidem, 11. 
813 Ibidem, 23. 
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Met name de keuze voor een historische casus kwam Tenhaeff op kritiek te staan. In 

De Nieuwe Stem: Maandblad voor Cultuur en Politiek publiceerde de vrijdenker en humanist 

Piet Spigt (1919-1990) een kritiek op de oratie van Tenhaeff die door het Nederlands 

Tijdschrift voor Geneeskunde werd overgenomen.
814

 Spigt zette een aantal vraagtekens bij de 

historische kant van het verhaal. Ten eerste was degene die het verhaal had opgeschreven – 

François Valentijn – een onbetrouwbare bron. Ten tweede had Tenhaeff het verslag van deze 

Valentijn verkeerd gelezen; het was namelijk niet de schipper die droomde maar de 

gouverneur-generaal. En tot slot stond volgens Spigt noch droom noch gebeurtenis vast. Spigt 

meende dat Tenhaeff hiermee enkele basale methodologische regels van de wetenschap met 

voeten had getreden.
815

 Wederom stond de positie van Tenhaeff als wetenschapper ter 

discussie.  

De kritiek van Spigt op de oratie van Tenhaeff werd ook besproken in het Nederlands 

Tijdschrift voor Geneeskunde door de arts-hoogleraar Van Loghem. Deze arts meende dat de 

bovennatuurlijke fenomenen een strengere mate van beoordeling vragen vanwege het 

uitzonderlijke en tot de verbeelding sprekende karakter. Volgens Van Loghem ging het hier 

om ‘(…) gebeurlijkheden, waarvan het verslag zo boeiende lectuur vormt, dat onze 

verbeelding wordt gewekt en onze aangeboren geneigdheid het onwaarschijnlijke te geloven, 

wordt bevredigd. Maar daarmede is onmiskenbaar de kans geschapen, dat de 

wetenschappelijke toetsing van de betrouwbaarheid van het verslag er bij inschiet.’
816

 Van 

Loghem formuleerde hier een gangbaar kritiekpunt op de parapsychologie waarbij werd 

gesteld dat buitengewone waarheidsclaims ook buitengewoon sterk wetenschappelijk bewijs 

behoefden. Met zijn oratie had Tenhaeff volgens zijn criticasters geen blijk gegeven van de 

hierbij zo nodige streng-kritische houding.  

Tenhaeff verdedigde vervolgens zijn keuze voor een historische casus in een 

ingezonden brief aan het NTvG. Hij trok hier de vergelijking met een arts die een historische 

illustratie van een ziektebeschrijving zou aanvoeren. Het ging er dan niet om of de details 

klopten, maar wel over de vraag in hoeverre men ook in het verleden wetenschap had van de 

betreffende ziekte. Tenhaeff meende dat een medicus minder hard zou worden afgerekend 

dan hij als parapsycholoog: ‘Ik ben ervan overtuigd, dat een historicus, die op dergelijke 

                                           
814 Piet Spigt, ‘Het verzuim van Dr. W.H.C. Tenhaeff’, De Nieuwe Stem 8 (1953) 715-724; J.J. van Loghem, ‘Arts en Samenleving: 
besprekingen: spontane paragnostische ervaring van een zeventiende-eeuwse zeevaarder’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 98 I 3 

(1954) 177-179. 
815 ‘Tegen deze uiteenzetting nu meen ik gegronde bezwaren te moeten aanvoeren en wel principieel tegen de wijze waarop de nieuwe 
hoogleraar in het onderhavige geval het bewijs voor zijn theorie kiest, toetst, gebruikt en uitlegt. Dit komt me alleszins gepermitteerd voor, 

aangezien de zuiverheid van het genoemde viertal methodologische elementen de onbetwistbare voorwaarde moet wezen van de eerbied die 

men de wetenschap verschuldigd is.’ Spigt, ‘Het verzuim’, 715. 
816 Van Loghem, ‘Spontane paragnostische ervaring’, 177-178. 
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gronden de medicus zou aanvallen, geen gehoor bij prof. van Loghem zou vinden. Nu de heer 

Spigt echter een analoge aanval doet op mijn oratie, neemt prof. van Loghem deze in het 

N.T.v.G. op.’
817

 Volgens Tenhaeff werden aan hem hogere eisen gesteld dan aan andere 

wetenschappers.  

Deze hoge eisen hadden in het verleden – bijvoorbeeld bij Heymans – wel geleid tot 

methodologische vernieuwingen en zouden dat ook in de toekomst doen. Bij Tenhaeff 

daarentegen was de methode van het onderzoek ondergeschikt aan de inhoud en de 

boodschap die hij wilde overbrengen. Daarom was het voor hem geen probleem om een 

historische casus te kiezen voor zijn oratie, in plaats van bijvoorbeeld over de experimenten 

van Heymans te verhalen. Zijn oratie getuigde van dit uitgangspunt. Het ging niet om de 

inhoud van de voorspellende droom op zichzelf; die diende vooral als illustratie van de 

rijkdom en inhoud van de menselijke ervaring – nu en in het verleden. 

Ook binnen de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte kon de oratie niet op veel 

goedkeuring rekenen. Zo schreef de hoogleraar criminologie Gerrit Theodoor Kempe, 

eveneens vaak gerekend tot de Utrechtse School: ‘Vorige week heeft Tenhaeff zijn oratie 

gehouden, en het was zo schandelijk slecht dat ik nog niet begrijp waarom wij niet allemaal 

zijn weggelopen. Ik geloof dat de parapsychologie erg belangrijk is, maar het is eenvoudig 

een ramp dat ze nu gedoceerd wordt door deze collega, die een beste man mag zijn, maar die 

eigenlijk niet meer is dan een oppervlakkig warhoofd.’
818

 De figuur Tenhaeff bleef ter 

discussie staan, terwijl ondertussen het onderwerp van bestudering wel degelijk serieus werd 

genomen en belangrijk werd geacht. Waar het Tenhaeff goed lukte om door zijn 

samenwerking met Croiset de bovennatuurlijke markt te bedienen, had hij grotere problemen 

de wetenschappelijke gemeenschap te overtuigen. De enige wetenschappelijke steun die hem 

te beurt viel was die van Fischer en mede door hem ook van Buytendijk en Van Lennep.  

 

PARAPSYCHOLOGISCH INSTITUUT 

Met de oprichting in 1953 van het Parapsychologisch Instituut (PI) aan de Springweg werd 

getracht het omstreden karakter van het onderzoek terug te dringen. Zorab had in 1949 al 

gepleit voor de oprichting van een instituut naar het model van het Franse Institut 

Metapsychique International, als opvolger van het vroegere laboratorium van de SPR. Zorab 

stelde dat een dergelijk instituut meer moest zijn dan enkel een onderzoekscentrum. Het zou 

                                           
817 Wilhelm Tenhaeff, ‘Ingezonden: spontane paragnostische ervaring van een zeventiende-eeuwse zeevaarder’, Nederlands Tijdschrift voor 

Geneeskunde 98 I 10 (1954) 642. 
818 Gerrit Kempe aan Israël Drukker (13-10-1953) (Archief Faculteit Geneeskunde Rijksuniversiteit Utrecht  2664). Met dank aan Maarten 
Tromp voor het vestigen van mijn aandacht op deze brief. 
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eveneens moeten dienen als vraagbaak voor de gehele samenleving. Het enige wat ontbrak 

om dit te realiseren was geld.
819

  

 Na zijn aanstelling als lector parapsychologie in 1951 kreeg Tenhaeff in eerste 

instantie onderdak bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis, waar hij ook onderzoek kon doen. 

Daar deed hij onder andere onderzoek naar tafeldansen, waarvan de resultaten nimmer zijn 

gepubliceerd maar wel recentelijk teruggevonden.
820

 In 1952 had het ziekenhuis het aan 

Tenhaeff toebedeelde lokaal weer zelf nodig en vanaf dat moment maakte de secretaris van 

het College van Curatoren, Jacob Hendrik des Tombe, zich hard een plek te vinden voor het 

onderwijs van Tenhaeff.
821

 In januari 1952 had TNO een pand aan de Springweg aangeschaft 

om daar een nieuwe vestiging van het ijkkantoor in te richten. Zij hadden er geen bezwaar 

tegen als Tenhaeff zich op de tweede etage van het kantoor zou vestigen.
822

 De kosten voor 

de verbouwingen – ƒ 17.600 – werden na inmenging van Des Tombe door het Rijk betaald en 

daarmee werd het Parapsychologisch Instituut onderdeel van de Rijksuniversiteit Utrecht.
823

 

Bij de invulling van het PI aan de Springweg speelden retorische en politieke 

overwegingen een rol. Tenhaeff schreef hierover aan Zorab: ‘We kunnen in dat instituut niet 

occulterig doen. Er moet een prettige maar strikt wetenschappelijke sfeer heersen. De mensen 

zitten naar ons te kijken. Ik merkte dat nog dezer dagen uit een vriendelijk maar “zurig” 

briefje van Buytendijk waarin ik zo’n beetje gemaand word om nu te bewijzen dat de 

tegenstemmers ongelijk hadden.’
824

 Na de opening van het PI werd het bezocht door de 

Romaanse taalkundige Valkhoff, die tot 1951 aan de Universiteit van Amsterdam werkzaam 

was geweest en daarna naar Zuid-Afrika was vertrokken. Hij gaf een impressie van het 

instituut dat hem leek te overtuigen van het wetenschappelijk karakter: ‘(…) it is not Dr. 

Faustus’ study that we are entering or the alchemist’s laboratory. It is a new building with 

central heating, house telephones, modern furniture, steel filing cabinets, hidden 

microphones, tape recorders and an invisible observation window in the wall of an 

                                           
819  George Zorab, ‘Inleiding tot een discussie over doel en middelen ener vereniging voor “psychical research”’, Tijdschrift voor 

Parapsychologie 17 (1949) 118-123, 120, 123. 
820 Brief van Wilhelm Tenhaeff aan zuster Vester (04-01-1951). De omstandigheden waren hier niet erg ideaal. Zo bevond zich in de ruimte 

aan Tenhaeff toebedeeld geen enkele lamp, sloot de deur niet goed en werkte de verwarming maar deels. (21352 F1231 Rijksuniversiteit 

Utrecht College van Curatoren 1815-1954 (59) Utrechts Archief.) De geneeskundigen leken niet erg blij met de aanwezigheid van Tenhaeff. 
Brief van Ten Bokkel Huinink aan Des Tombe (05-01-1951). A. ten Bokkel Huinink, de hoogleraar kindergeneeskunde schreef over het 

briefje van Tenhaeff: ‘(…) zulks niettegenstaande mijn klemmende afspraak met hem, dat wij met de voorzieningen, zijn onderdak 

betreffende, niet van doen zouden hebben.’ (21352 F1232 Rijksuniversiteit Utrecht College van Curatoren 1815-1954 (59) Utrechts 
Archief).  
821 Brief van Des Tombe aan minister van O.K. & W. (15-01-1952) (1721 F1218 Rijksuniversiteit Utrecht College van Curatoren 1815-1954 

(59) Utrechts Archief.) Parapsychologie op gelijke voet behandeld als wijsbegeerte, ging dus vooral om dat parapsychologie een lectoraat 
was. Niet dat het een bijzondere leerstoel betrof.  
822 Brief van Rijksgebouwendienst aan minister van O.K. & W. (01-08-1952) (1721 F1222 Rijksuniversiteit Utrecht College van Curatoren 

1815-1954 (59) Utrechts Archief). 
823 Brief van Des Tombe aan minister van O.K. & W. (21-03-1958) (2136 F1241 Rijksuniversiteit Utrecht College van Curatoren 1815-1954 

(59) Utrechts Archief). 
824 Brief van Wilhelm Tenhaeff aan George Zorab (23-05-1953) (Archief Zorab, Bijzondere Collecties Koninklijke Bibliotheek 79 c3 doos 2 
map correspondentie Tenhaeff). 
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experimentation room. The rigidity of the scientific atmosphere is mitigated by an occasional 

green plant, a Japonese [sic] picture, a Tibetan mandala or some other gay touch.’
825

  

Vanaf 1953 was het Parapsychologisch Instituut in gebruik. Het instituut bestond uit 

zeven ruimtes. Er werkten twee assistenten, onder wie één medicus. Tenhaeff had verder de 

beschikking over één secretaresse. Zes studenten werkten anderhalve dag per week voor het 

instituut. Evenals het pand en de inventaris, werd het personeel betaald door het Rijk, maar de 

toelage was niet toereikend. Gelukkig kon Tenhaeff ook beschikken over een donatie van het 

PF, waarmee hij onder andere een opnameapparaat kon bekostigen.
826

  

In de jaren vijftig vervulde het PI een centrale rol in het parapsychologisch onderzoek. 

Tussen 1954 en 1957 werden in het PI 47 paragnosten onderzocht op hun 

persoonlijkheidsstructuur met gebruikmaking van verschillende persoonlijkheidstesten. 

Tenhaeff publiceerde daarover met J.J. Wittenberg, die grafoloog was en hoofd van de 

psychologische dienst bij KLM en later bij Philips. Dat de KLM was betrokken bij het 

onderzoek in het PI kwam door de directeur, Albert Plesman. Plesman was in de oorlogsjaren 

in contact gekomen met Croiset en zijn band met deze paragnost was versterkt ten tijde van 

het onverwachte overlijden van Plesmans zoon Hans in 1949.
827

 Het was Zorab die Plesman 

ook expliciet bij de organisatie van de conferentie in 1953 had betrokken.
828

 Plesman droeg 

onder andere zorg voor de financiering van de nodige vliegtuigvluchten. Zijn bijdrage was 

dusdanig onmisbaar voor de organisatie dat Pobers Plesman graag in het erecomité wilde 

benoemen. Dit stuitte echter op onoverkomelijke bezwaren van Fischer, die als voorzitter van 

de SPR en als hoogleraar bij de Universiteit Utrecht zich ook bemoeide met de organisatie 

van het congres. Volgens Tenhaeff had Fischer bezwaar tegen een benoeming van Plesman in 

het erecomité, aangezien Fischer nu eenmaal een ouderwetse hoogleraar was die geen 

voorstander zou zijn van een dergelijke mengeling van verschillende sociale klassen.
829

 De 

onderlinge verhoudingen in de academische gemeenschap waren in deze periode nog uiterst 

‘seigneuriaal’, met name in Utrecht.
830

  

                                           
825  Bijlage van Valkhoff bij brief van Wilhelm Tenhaeff aan Joseph Banks Rhine (04-05-1959) (Doos 214, The Records of the 

Parapsychology Laboratory, 1893-1984, David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University). 
826 Ibidem; brief van Wilhelm Tenhaeff aan George Zorab (17-09-1953); brief van Wilhelm Tenhaeff aan George Zorab (7-10-1953) 

(Archief Zorab, Bijzondere Collecties Koninklijke Bibliotheek 79 c3 doos 2 map correspondentie Tenhaeff). 
827 Jack Pollack, Croiset: a clairvoyant (Garden City 1964). 
828 Brief van George Zorab aan Wilhelm Tenhaeff (13-05-1953). Zorab: ‘Het idee-Plesman is van mij. De medewerking van Plesman is 

onbetaalbaar.’ (Archief Zorab, Bijzondere Collecties Koninklijke Bibliotheek 79 c3 doos 2 map correspondentie Tenhaeff). 
829 Brief van Wilhelm Tenhaeff aan George Zorab (12-05-1953). Pobers krijgt veel medewerking van Plesman en wil de laatste daarom in 
het erecomité benoemen; brief van Wilhelm Tenhaeff aan George Zorab (23-05-1953). Tenhaeff: ‘Er is bij Fischer verzet voortvloeiend uit 

die conservatieve geest die nu eenmaal hoogleraren eigen is. Heb je gemerkt hoe hij mij op de jaarvergadering steeds met collega aansprak. 

Dat hangt allemaal met elkaar samen. (Archief Zorab, Bijzondere Collecties Koninklijke Bibliotheek 79 c3 doos 2 map correspondentie 
Tenhaeff). 
830 Ruud ter Meulen, ‘De deugd van een geboren heer: F.J.J. Buytendijk over deemoed, ontmoeting en seigneuriale cultuur’, Psychologie en 

Maatschappij 11 (1987) 5-23. Zie ook: Ruud ter Meulen, Ziel en zaligheid: de receptie van de psychologie en van de psychoanalyse onder 
de katholieken in Nederland 1900-1965 (Nijmegen 1988). 
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Ook na 1957 werd doorgegaan met het persoonlijkheidsonderzoek naar paragnosten. 

In 1962 publiceerde B. Bloemsma, bedrijfspsycholoog bij Van der Heem N.V. in Den Haag, 

een overzichtsartikel van alle persoonlijkheidsonderzoeken waarover was gepubliceerd door 

J.J. Wittenberg, bedrijfspsycholoog bij Philips, in het TvP tussen 1957 en 1961. Met 

verschillende testen, waaronder de Szondi-, de rorschachtest, de TAT, de Lüscher- en de 

Pfister-Heisstest, was de persoonlijkheid van ruim veertig paragnosten uitgebreid bestudeerd. 

Bloemsma concludeerde dat uit de verschillende testen naar voren was gekomen dat de 

paragnosten ‘een grote sensibiliteit voor “buiten”’ lieten zien, te weten ‘zeer ontvankelijk [te] 

zijn voor indrukken, voor “sensaties” uit de buitenwereld’.
831

 Deze sensitiviteit kon dusdanig 

groot zijn dat daardoor ook indrukken van de bovennatuur hun intrede deden. Ook in het 

verdere verloop van de jaren zestig werd dit onderzoek naar de persoonlijkheid van de 

begaafden voortgezet. Zo werden in 1964 de uitkomsten gepubliceerd van het onderzoek 

waarin op basis van verschillende persoonlijkheidstesten een vergelijking werd gemaakt 

tussen de persoonlijkheidsstructuur van de paragnost en de kunstenaar.
832

 Heraldisch atelier 

Marten N. Damstra concludeerde op basis van dit onderzoek dat wanneer de kunstenaar zich 

liet inspireren door het onbewuste, ‘daarmee een gunstige factor [is] geschapen voor het 

paranormaal ontlenen van adequate expressiemiddelen aan anderer psyche [sic]’.
833

 Een 

creatieve staat van zijn kon dienend zijn aan het zich voordoen van bovennatuurlijke 

verschijnselen. 

Het Parapsychologisch Instituut vervulde een actieve rol in de jaren vijftig. Vanuit het 

PI werd de samenwerking met de politie gecoördineerd, werd Johan van Busschbach door de 

assistenten geholpen bij de verwerking van de resultaten uit zijn experimenten naar telepathie 

in de schoolklas, en werden de herhalingen van deze experimenten uitgevoerd. Deze 

‘kwantitatieve’ experimenten van Van Busschbach komen in het volgende hoofdstuk aan de 

orde. Ook nam het Parapsychologisch Instituut, in samenwerking met het Sociologisch 

Instituut, in 1956 een enquête af onder Utrechtse huisvrouwen. Hieruit bleek dat een kwart 

van de gezinnen gebruikmaakte van een magnetiseur; de helft van de behandelden meende 

hierdoor genezen te worden.
834

 Deze cijfers geven een indicatie van het wijdverspreide 

gebruik van magnetische geneesmethoden. In 1956 werd ook de Stichting inzake het 

vraagstuk der paranormale geneeskunde en haar maatschappelijke betekenis opgericht, om in 

de wildgroei aan paranormaal genezers het kaf van het koren te kunnen scheiden. Deze 

                                           
831 B. Bloemsma, ‘Onderzoek naar de persoonlijkheidsstructuur van 40 paragnosten’, Tijdschrift voor Parapsychologie 31 (1963) 141-149, 
141. 
832 Marten Damstra, ‘Paragnosie en kunst, met een grote K en een kleine k’, Tijdschrift voor Parapsychologie 32 (1964) 105-144. 
833 Damstra, ‘Paragnosie en kunst’, 144. 
834 ‘Paranormale geneeskunde wetenschappelijk onderzocht’, Utrechts Nieuwsblad (24-02-1956) 5.  
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stichting kon rekenen op de steun van diverse Kamerleden en van het ministerie van Sociale 

Zaken.
835

 Bij het onderzoek van deze stichting was Tenhaeff als adviseur betrokken.
836

  

 

KENTERING IN DE FENOMENOLOGIE 

In de loop van de jaren vijftig nam uit de fenomenologische hoek de interesse in de 

parapsychologie kritische vormen aan. In 1958 promoveerde een inspecteur van de politie op 

een parapsychologisch onderwerp bij Willem Pompe. Evenals de forensisch psychiater Pieter 

Baan worden Gerrit Kempe, die zich in het voorgaande negatief uitliet over de oratie van 

Tenhaeff, en zijn leermeester Pompe geschaard onder de Utrechtse School.
837

 De inspecteur 

Filippus Brink schreef bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid aan de Utrechtse universiteit zijn 

proefschrift Enige aspecten van de paragnosie in het Nederlandse strafproces. Naast de hulp 

van zijn promotor Pompe kon hij rekenen op raad van Van Lennep.
838

 In het proefschrift 

verkende Brink de mogelijke toegevoegde waarde van buitenzintuiglijke waarneming en op 

welke manier deze eventueel zou zijn toe te passen in het strafproces. Brink onderzocht 

hiertoe drie opsporingszaken waarbij de hulp van paragnosten was ingeroepen. Hierbij 

concludeerde Brink dat de verklaringen van de paragnosten ‘(…) waardeloos, ja zelfs, 

verwarringstichtend (…)’ waren.
839

 Brink onderzocht zelf een viertal paragnosten door ‘(…) 

het bestuderen van de reacties der proefpersonen aan wie werden voorgelegd foto’s, 

vingerafdrukken, brieven, kleding, wapenen, etc.’. Vanwege het veel te generieke karakter 

van de door de paragnosten gegeven informatie concludeerde Brink onomwonden: ‘[H]et 

resultaat van de proeven was zeker voor een opsporingsonderzoek van nul en generlei waarde 

te noemen.’
840

 Uit zijn enquête onder ambtenaren betrokken bij opsporingsonderzoek bleek 

dat het inroepen van paragnosten zelden werd gedaan. Dat was volgens Brink maar goed ook. 

Hij kwam tot de eindconclusie dat het niet nastrevenswaardig zou zijn om paragnosten 

nauwer bij het strafproces te betrekken.
841

 Het ging hier niet om een strikt fenomenologisch 

onderzoek, maar het werd wel uitgevoerd onder begeleiding van een hoogleraar die tot de 

Utrechtse School wordt gerekend. 

                                           
835 ‘Paranormale geneeskunde wetenschappelijk onderzocht’, Utrechts Nieuwsblad (24-02-1956) 5.  
836 Brief van Wilhelm Tenhaeff aan Joseph Banks Rhine (04-05-1959) (Doos 214 The Records of the Parapsychology Laboratory, 1893-

1984, David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University). 
837 Weijers, Behouden huis. 
838 Brink, Enige aspecten, voorwoord z.p. 
839 Ibidem, 101. 
840 Brink, Enige aspecten, 101. 
841 Ibidem, 102. 
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Brink kwam met zijn kritische proefschrift in de openbaarheid; zo werd hij 

geïnterviewd voor de radio.
842

 Het was met name deze ‘reclame’ die Tenhaeff – zelf veel in 

de openbaarheid – niet kon waarderen: ‘Typerend voor de promovendus is zeker wel de 

reclame, die hij voor dit proefschrift zocht te maken. Door deze handelwijze heeft hij bij 

velen, die hier tot oordelen bevoegd zijn, het beeld opgeroepen van de “saltimbanque”, die 

zijn waren aanprijst op een wijze die omgekeerd evenredig is aan de qualiteit.’
843

 Het leek 

Tenhaeff te steken dat hijzelf niet expliciet was betrokken bij dit promotieonderzoek. Hij was 

hiervoor volgens hemzelf bij uitstek geschikt geweest, zeker ook omdat Brink dezelfde 

paragnosten onderzocht als Tenhaeff en hij met Croiset immers geregeld de politie van dienst 

probeerde te zijn. Pompe zelf liet zich verder niet uit over dit onderzoek. Het is evenwel 

tekenend dat hij het onderwerp belangwekkend genoeg achtte om een promovendus op dit 

terrein te begeleiden en dat Tenhaeff niet als aangewezen promotor werd gezien. Daarvoor 

werd te zeer aan de kritische houding van Tenhaeff getwijfeld.  

Vanuit de fenomenologische school werd aan het einde van de jaren vijftig ook 

opbouwende kritiek geleverd. Volgens historici werd de tweede generatie van de Utrechtse 

School gevormd door Ben Kouwer en Johannes Linschoten.
844

 Met hun kritische reflectie op 

de benadering van de Utrechtse School luidden zij uiteindelijk eveneens de ondergang ervan 

in.
845

 Hierbij wordt Idolen van de psycholoog van Linschoten uit 1964 doorgaans als de inzet 

van deze ondergang beschouwd. Linschoten schreef in 1959, ter ere van de 65e verjaardag 

van Tenhaeff, in het TvP over de kritische houding die er wat hem betreft heerste ten aanzien 

van de parapsychologie. De parapsychologie was volgens Linschoten geen ‘onwetenschap’: 

‘Integendeel, wie zich er voor interesseert, kan kennis nemen van reeksen wetenschappelijk 

opgezette experimenten die aan alle eisen van hypothesevorming en toetsing, van 

mathematische verwerking der resultaten voldoen.’
846

 De problemen scholen volgens 

Linschoten vooral in de theorievorming en in de definiëring van het object.  

De theorieën binnen de parapsychologie hingen volgens Linschoten te veel samen met 

levensbeschouwelijke systemen. Dat sprak wellicht het grote publiek aan, maar stond een 

serieuze wetenschap in de weg: ‘In onze tijd, waar wij het gevoel hebben dat contacten tussen 

mens en mens schraler en armer worden, is iedere leer waarin buitengewone, paranormale 

                                           
842 ‘Gesproken woord. Zijn justitie en politie gebaat bij de hulp van helderzienden en telepaten?’ uitzending AVRO (25-11-1958) 16.00-
16.15. 
843 Wilhelm Tenhaeff, ‘Boekbespreking: Filippus Brink, Enige aspecten van de paragnosie in het Nederlandse strafproces’, Tijdschrift voor 

Parapsychologie 26 (1958) 286-297, 297. 
844 Weijers, Behouden huis; Bos, Langeveld. 
845 Derksen, Wij psychologen; Dehue; Regels van het vak. Zie ook: Stephan Strasser, Fenomenologie en empirische menskunde: bijdrage tot 

een nieuw ideaal van wetenschappelijkheid (Arnhem 1962). 
846 Johannes Linschoten, ‘Parapsychologie en algemene psychologie’, Tijdschrift voor Parapsychologie 27 (1959) 226-237, 226.  
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contactvormen ter sprake komen, voedsel voor contacthongerigen die zoeken naar diepere 

verbondenheid, en niet kunnen afwachten wat moeizaam en langdurig onderzoek aan 

inzichten over telepathie verwerft.’
847

 De parapsycholoog liep met zijn onderwerp het risico 

dat ofwel het publiek te emotioneel betrokken raakte of zelf ten prooi zou vallen aan 

‘onvoldoende critische distantie’.
848

 Hierin was de psychologie verder gevorderd dan de 

parapsychologie: ‘(…) zij heeft zich meer losgemaakt van wijsgerige en religieuze vragen. 

Een deel van haar weerstand tegen de parapsychologie komt hieruit voort.’
849

  

De ongrijpbaarheid van de fenomenen speelde de parapsychologie volgens Linschoten 

ook parten. Ze vertoonden geen algemeenheid en pasten in geen enkel kader. Het 

buitenzintuiglijke kwam schijnbaar uit de lucht vallen: ‘Zij laten zich niet inordenen in de ons 

bekende en vertrouwde functies. Zij zijn niet alleen statistisch uitzonderlijke verschijnselen, 

maar ook onherleidbare. Zij zijn daarom niet makkelijk te plaatsen binnen het kader van de 

psychologie.’
850

  

Het was de taak van wetenschappelijke parapsychologen om controleerbare 

hypothesen op te stellen. Op deze manier zou de parapsychologie kunnen opgaan in de 

psychologie. In navolging van de Duitse neuroloog en psychiater Klaus Conrad stelde 

Linschoten: ‘[O]fwel de parapsychologische verschijnselen zijn te onderzoeken, en dat 

impliceert een wetmatigheid, impliceert dat zij geen occulte verschijnselen zijn; ofwel het 

zijn occulte verschijnselen die zich aan wetmatigheid onttrekken, en dan vormen zij geen 

object van wetenschappelijk onderzoek. In het laatste geval is er geen parapsychologische 

wetenschap, in het eerste geval is zij geen zelfstandige wetenschap, maar onderdeel van de 

psychologie.’ En wetmatigheid is nu eenmaal ‘(…) de vooronderstelling die iedere 

wetenschap als wetenschap karakteriseert’.
851

 Zodra de parapsychologie dit zou loslaten zou 

er geen sprake meer zijn van wetenschap.  

Linschoten hielp graag mee aan een ‘critische opbouw’ van de parapsychologie, wat 

volgens hem dus zou moeten leiden tot assimilatie in de psychologische wetenschap.
852

 

Hiertoe pleitte hij voor ‘een duidelijker methodisch bewustzijn en een ondubbelzinniger 

aansluiting bij de algemene psychologie’.
853

 Linschoten zag de parapsychologie als een 

onderdeel van de bijzondere functieleer. Bijzonder, omdat het hier gaat om functies die niet 

tot andere functies kunnen worden herleid; althans, als je je zou baseren op ‘de beschrijving 

                                           
847 Linschoten, ‘Parapsychologie’, 227. 
848 Ibidem, 228. 
849 Ibidem, 228. 
850 Ibidem, 229. 
851 Ibidem, 230. 
852 Ibidem, 231. 
853 Ibidem, 233. 
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en formulering van wat sommige mensen zeggen te ervaren’. Desalniettemin: ‘Wij worstelen 

echter met het probleem van de blinde, die tracht een psychologie van het zien te 

ontwerpen.’
854

 De analogie van de waarneming lag het meest voor de hand, maar 

buitenzintuiglijke waarneming was voor Linschoten een uiterst problematische term. 

Waarneming impliceerde immers een zintuig.
855

 Linschoten spoorde de parapsychologen 

daarom aan meer aandacht te besteden aan de negatieve uitkomsten van hun onderzoek. Juist 

bij dergelijke onderzoeken wordt bepaald onder welke omstandigheden buitenzintuiglijke 

waarneming níét voorkomt, en zo konden de grenzen worden afgebakend van deze 

bijzondere functie. 

Dit stuk van Linschoten paste precies in zijn denkbeelden over de psychologie, waarin 

hij zich steeds meer verwijderde van de in zijn ogen onwetenschappelijke fenomenologische 

psychologie en zich in plaats daarvan inzette voor een strengere methodologische variant. 

Centraal stond daarbij voor hem wetmatigheid. We zullen in het volgende hoofdstuk zien dat 

juist in de ‘kwantitatieve’ parapsychologie deze zoektocht naar wetmatigheden werd 

ondernomen, namelijk met behulp van methodologisch doortimmerd onderzoek. In deze 

kwantitatieve benadering van de psychologie kon de parapsychologie inderdaad worden 

‘geassimileerd’.  

De ‘kwalitatieve’ parapsychologie kreeg in Utrecht voet aan de grond doordat zij met 

de Utrechtse School een voorkeur deelde voor het (be)grijpen van de unieke menselijke 

ervaring. Maar Tenhaeff als academicus en de parapsychologie als wetenschap werden niet 

zonder meer geaccepteerd. In de aansluiting bij het ‘volle leven’ stond dit onderzoek dan wel 

in de publieke belangstelling, maar in de loop van de jaren vijftig raakte de 

wetenschappelijke legitimiteit steeds meer omstreden. Het stuk van Linschoten laat zien hoe 

fundamenteel problematisch het werd geacht om een wetenschappelijke parapsychologie op 

te bouwen: ofwel de discipline had op zichzelf geen bestaansrecht omdat het over ‘normale’ 

psychologische verschijnselen ging, ofwel het is geen wetenschap omdat hierin 

‘paranormale’ fenomenen centraal staan, die zich per definitie aan wetten onttrokken.  

 

 

CONCLUSIES 

Na de Tweede Wereldoorlog vond er een herverkaveling van de Nederlandse psychologie 

plaats. In Utrecht kreeg de psychologie een specifiek fenomenologisch karakter en het was in 

                                           
854 Linschoten, ‘Parapsychologie’, 234. 
855 Ibidem, 237. 
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deze context dat Tenhaeff in 1953 werd aangesteld als bijzonder hoogleraar. In datzelfde jaar 

kreeg hij de beschikking over het Parapsychologisch Instituut en werd er een internationale 

conferentie georganiseerd. Hoewel de positie van Tenhaeff omstreden was – en hij niet was 

benoemd als gewoon hoogleraar – vormden de jaren vijftig achteraf gezien de hoogtijdagen 

van de Nederlandse parapsychologie. 

 Tenhaeff kan geen fenomenoloog worden genoemd – daarvoor was zijn 

psychologisch gereedschap te divers – maar er was wel een zekere mate van herkenning 

tussen de fenomenologen en een aantal parapsychologen. Zij deelden een voorkeur voor een 

niet-reductionistische benadering van de psychologie, waarin het unieke karakter van het 

individu centraal stond en in ‘ontmoeting’ kon worden begrepen. Zowel in de 

parapsychologie van Tenhaeff als in deze niet-reductionistische psychologische benadering 

stond de uniciteit van de mens en de betekenis van de persoonlijke beleving centraal. Voor 

Tenhaeff was het bewijzen van het al of niet bestaan van buitenzintuiglijke waarneming – of 

ESP, zoals Rhine het noemde – niet van belang. Hij was niet zeer geïnteresseerd in de 

zorgvuldig opgezette en veelvuldig herhaalde experimenten waarin het existentiebewijs voor 

de bovennatuur werd geleverd. Voor Tenhaeff stond het onomstotelijk vast dat de 

bovennatuur bestond; het ging hem vooral over de ‘kwaliteit’ van de ervaring ervan. Tenhaeff 

ging het om de inhoud van de ervaring en om de manier waarop de betekenis ervan kon 

worden geduid door de persoonlijkheidskenmerken van de begaafde centraal te stellen. 

Daarom werkte hij graag nauw samen met Croiset; hier werd hem de kans geboden een 

begaafde persoonlijkheid en zijn bovennatuurlijke ervaringen in extenso gade te slaan. In 

object en methode sloot Tenhaeff daarmee met zijn persoonlijkheidsonderzoek van begaafden 

aan bij de Utrechtse fenomenologen. Door de inmenging van de hoogleraar Fischer als 

voorzitter van de SPR lukte het een brug te slaan tussen de SPR en academische Utrechtse 

psychologie in de jaren vijftig.  

 Zowel de Utrechtse fenomenologen als de parapsychologen hadden in de jaren vijftig 

een duidelijke maatschappelijke agenda. Buytendijk en de zijnen wilden een bijdrage leveren 

aan de morele wederopbouw van een Nederland in verval na de Tweede Wereldoorlog. De 

psychologen moesten als volksopvoeders de geestelijke gezondheid van de Nederlandse 

burger verbeteren. Op een minder expliciete manier was ook bij Tenhaeff de 

maatschappelijke relevantie van parapsychologisch onderzoek van belang. De publieke 

interesse in de bovennatuur was in de jaren vijftig groot. Dit blijkt onder andere uit de hulp 

die veelvuldig werd ingeroepen van magnetiseurs, zoals Croiset. Tenhaeff bewoog zich actief 

in het publieke domein, door het geven van lezingen en het publiceren in kranten, waardoor 
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de verbintenis tussen de ‘bovennatuurlijke markt’ en de parapsychologie duidelijker was dan 

ooit. 

 Wel stond in de jaren vijftig de parapsychologie als discipline voortdurend onder 

druk. Hierbij bleek ook dat Tenhaeff – juist door zijn positie in het publieke domein – met 

argusogen werd bekeken. Vooral de medici vreesden voor een toename van kwakzalverij 

door de instelling van een leerstoel in de parapsychologie. Maar ook methodologisch-

inhoudelijk werd de parapsychologie als wetenschap bediscussieerd. Het was met name 

Linschoten die dit scherp verwoordde en benadrukte dat de parapsychologie gebaat was bij 

scherpe, methodologische overwegingen om niet te vervallen in wensdenken. Hij pleitte voor 

een assimilatie van de parapsychologie in de psychologie. Want ofwel de parapsychologie 

bestond niet als afzonderlijke discipline, of de parapsychologie en de daarin onderzochte 

fenomenen bestonden in het geheel niet. In het volgende hoofdstuk zullen we zien hoe in de 

jaren vijftig gelijktijdig met de ontwikkelingen in Utrecht ook door parapsychologen werd 

aangesloten bij de meer ‘kwantitatief’ georiënteerde psychologie, die vorm van psychologie 

die met name Tenhaeff zo tegenstond. 
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HOOFDSTUK 6 AFWIJKING IN EXPERIMENT 

METHODOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN 1948-1961 

 

 

 

Alle wetenschap begint met verwondering. Verwondering over de aard van en de rijkdom aan 

verschijnselen, die de wereld ons biedt. De buitenwereld waarover ons door de poorten der 

zintuigen ieder ogenblik duizenden gegevens bereiken. Verwondering ook over de 

samengesteldheid en de onvermoede diepten van de binnenwereld… ons eigen zelf. 

Jan Kappers
856

 

 

 

 

RAADSPELLETJES IN DE KLAS 

In 1957 kreeg de Nederlandse oud-onderwijzer en schoolinspecteur Johan van Busschbach de 

allereerste William McDougall Award for Distinguished Work in Parapsychology. De 

internationaal vermaarde Joseph Banks Rhine – aan wiens leermeester William McDougall 

deze prijs zijn naam ontleende – beloonde hiermee Van Busschbach voor zijn experimentele 

onderzoek naar gedachteoverdracht tussen leerkrachten en hun leerlingen. 

Van Busschbach had een brede interesse en was actief in allerhande verenigingen en 

organisaties.
857

 In 1951 woonde hij in Amsterdam een lezing bij van Tenhaeff. In deze lezing 

riep Tenhaeff de aanwezigen op om ‘bij wijze van nuttige vrijetijdsbesteding’ zelf 

parapsychologisch onderzoek te doen.
858

 Tijdens het geven van onderwijs had Van 

Busschbach meerdere malen meegemaakt dat een leerling iets zei wat hij zelf alleen nog maar 

had gedacht. Van Busschbach besloot de oproep van Tenhaeff ter harte te nemen en het 

bestaan van dit soort schijnbare gedachteoverdracht in het klaslokaal te onderzoeken.
 
Met zijn 

onderzoek hoopte hij een bijdrage te kunnen leveren aan de pedagogiek en de didactiek. Van 

Busschbach had zich in het verleden graag verder academisch willen ontwikkelen, maar 

                                           
856 Jan Kappers, ‘Ten geleide’, Spiegel der parapsychologie 1 (1961) 1-4, 1. 
857 ‘Bevoegdheden en functies van J.G. van Busschbach op 1 september 1948’ in persoonsarchief Johan van Busschbach (particulier bezit). 

Hij was onder andere voorzitter van de Hengelose volksuniversiteit. 
858 ‘Telepathische experimenten op de lagere school: de wetenschappelijke hobby van inspecteur Van Busschbach’, Vizier 38 17 september 
(1960) z.p.. 
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vanwege geldgebrek was dit niet mogelijk geweest.
859

 Met een parapsychologisch onderzoek 

hoopte hij toch nog zijn academische ambities te verwezenlijken.  

Zijn grote motivatie, zijn ijzeren discipline en zijn goede contacten met Amsterdamse 

scholen maakten dat hij in 1951 direct voortvarend aan de slag kon. In 1952 publiceerde hij 

het eerste verslag van zijn onderzoek naar telepathie tussen leerkracht en leerling.
860

 De 

leerkracht probeerde daarbij, afgeschermd van de kinderen, informatie naar hen over te 

zenden. De proefleider gaf de leerkracht de opdracht aan een vooraf bepaald rekenteken, 

kleur of woord te denken. Het onderzoek werd gebracht als een raadspelletje, waarbij de 

kinderen in drie series van tien opgaven telkens op een antwoordformulier aangaven waar de 

leerkracht aan dacht. Door met een stok op de vloer te bonzen gaf de proefleider de leerkracht 

de opdracht om aan de volgende opgave te denken. In elke serie kozen de leerlingen uit vijf 

mogelijke antwoorden. In de eerste serie werd de kinderen dan gevraagd telkens een 

rekenteken te raden, in de tweede serie ging het erom de juiste kleur aan te kruisen, en in de 

laatste serie moesten de kinderen een woord kiezen.  

Van Busschbach deed dit eerste experiment bij 10- tot 12-jarige Amsterdamse 

kinderen uit de vijfde en zesde klas van de lagere school. In totaal werden er 673 leerlingen 

onderzocht. Bij elk antwoord hadden de leerlingen een kans van één op vijf om goed te 

gokken. Op basis van deze kans werd in een serie van dertig antwoorden een zestal treffers 

verwacht. De leerlingen scoorden hierboven, met een gemiddelde van 6.20 voor de meisjes 

en 6.27 voor de jongens. Dit was een significant resultaat. Dit positieve resultaat spoorde Van 

Busschbach aan zijn onderzoek meerdere malen te herhalen. Hij repliceerde zijn onderzoek 

gedurende de jaren vijftig en in het begin van de jaren zestig met verschillende 

leeftijdsgroepen in Amsterdam, Dordrecht en Utrecht, en ook in de Verenigde Staten.
861

 

Van Busschbach was door George Zorab in contact gekomen met Rhine. Zorab had 

het onderzoek van Van Busschbach onder de aandacht van Rhine gebracht.
862

 Op 8 augustus 

1952 stuurde Van Busschbach op verzoek van Rhine een conceptartikel voor het Journal of 

Parapsychology.
863

 Hiermee begon een collegiale vriendschap die tot aan de dood van Van 

Busschbach in 1974 zou duren. Naast de significante resultaten waardeerde Rhine Van 

                                           
859 Persoonlijke mededeling van zijn kleinzoon, Jan van Busschbach. De interesse van Van Busschbach was met name pedagogisch gericht. 

Zoals vermeld in het Utrechts Nieuwsblad: ‘Deze vraag [of er een paranormaal contact bestaat tussen docent en leerlingen] is hierom van 
belang omdat als zij bevestigend zou worden beantwoord, er nieuwe perspectieven komen open te staan voor de pedagogiek en de 

didactiek.’ (‘Het psychisch contact tussen leermeester en leerlingen’, Utrechts Nieuwsblad (11-12-1951) 5). 
860 Johan van Busschbach, ‘Een statistisch onderzoek naar de vraag of paragnosie aantoonbaar is bij het normale interpsychische verkeer’, 
Tijdschrift voor Parapsychologie 20 (1952) 33-83. 
861 Van Busschbach onderzocht verschillende leeftijdsgroepen: tussen 16 en 18, tussen 10 en 12 en tussen 6 en 8. Over de onderzoeken 

publiceerde hij voornamelijk in het Tijdschrift voor Parapsychologie en het Journal of Parapsychology. 
862 Brief van George Zorab aan Joseph Banks Rhine (27-03-1952) (Doos 141 The Records of the Parapsychology Laboratory, 1893-1984, 

David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University). 
863 Brief Johan van Busschbach aan Joseph Banks Rhine (08-08-1952) (Doos 147 The Records of the Parapsychology Laboratory, 1893-
1984, David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University). 
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Busschbachs ontwikkeling van ‘(…) a more widely applicable test program (…)’ dat kon 

worden gebruikt voor diverse soorten onderwijzers en groepen leerlingen.
864

 In 1955 maakte 

Rhine een groot compliment aan Van Busschbach: ‘I would not hesitate to say that I consider 

your research the most important [contribution] to parapsychology that has to my knowledge 

been made in Holland, and as it becomes better known it will, I believe, be recognized as a 

credit to Dutch science.’
865

 In 1955 nodigde Rhine Van Busschbach uit naar zijn 

Parapsychology Laboratory aan de Duke University in Durham, North Carolina, te komen om 

zijn onderzoek te herhalen op scholen aldaar. Een succesvolle replicatie in Amerika zou de 

overtuigingskracht van zijn werk ten goede komen.
866

  

Van Busschbach ging tweemaal naar Durham om zijn onderzoek te herhalen. In 1956 

was zijn eerste reis, en tot grote vreugde van Rhine behaalde hij met zijn onderzoek bij 

kinderen tussen 10 en 12 jaar op Amerikaanse scholen wederom een significant resultaat.
867

 

Van Busschbach was verguld maar bleef bescheiden: ‘Als ik kan geloven wat Rhine en 

anderen van het werk zeggen (…) dan heb ik op mijn gebied een beetje geschiedenis 

gemaakt.’
868

 Voor zijn onderzoek op Amerikaans grondgebied beloonde Rhine Van 

Busschbach met de MacDougall Award. Rhine was altijd op zoek naar goed herhaalbare 

testen voor het aantonen van het bestaan van buitenzintuiglijke waarneming en Van 

Busschbach leek met de raadspelletjes een robuust en replicabel experiment te hebben 

ontwikkeld.  

In 1960 vertrok Van Busschbach met een Fulbrightbeurs voor een tweede keer naar de 

Verenigde Staten. Tegen die tijd verkeerde het laboratorium van Rhine echter al in financiële 

problemen. Rhine hoopte dat het onderzoek van Van Busschbach hem zou helpen de positie 

van zijn laboratorium te verbeteren.
869

 Maar ditmaal verkreeg Van Busschbach met zijn 

onderzoek onder leerlingen tussen 6 en 8 jaar geen overtuigend significant resultaat: de 

resultaten ontstegen niet de verwachting op basis van kans.  

Het uitblijven van de gehoopte resultaten, de neerslachtige stemming op het 

laboratorium en de vele lichamelijke kwaaltjes die de inmiddels bijna pensioengerechtigde 

Van Busschbach parten speelden, maakten dat hij na deze laatste trip naar de Verenigde 

                                           
864 Brief Joseph Banks Rhine aan Johan van Busschbach (05-08-1955) (Doos 177 The Records of the Parapsychology Laboratory, 1893-

1984, David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University).  
865 Brief van Joseph Banks Rhine aan Johan van Busschbach (05-08-1955) (Doos 177 The Records of the Parapsychology Laboratory, 1893-
1984, David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University).  
866 Ook keek hij uit naar hulp op het statistische vlak. Brief Johan van Busschbach aan Lou van Busschbach (23-12-1955) (persoonlijk 

archief Johan van Busschbach, particulier bezit). 
867 Johan van Busschbach, ‘An investigation of ESP between teacher and pupils in American schools’, Journal of Parapsychology 20 1 

(1956) 71-80. 
868 Brief Johan van Busschbach aan Lou van Busschbach (22-01-1956) (persoonlijk archief Johan van Busschbach, particulier bezit). 
869 Brief Johan van Busschbach aan Lou van Busschbach (01-04-1960) (persoonlijk archief Johan van Busschbach, particulier bezit). 
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Staten geen nieuwe onderzoeken naar telepathie in schoolklassen meer ondernam.
870

 De 

gehoopte permanente bijdrage van Van Busschbach op het terrein van de parapsychologie – 

en ook op het gebied van de pedagogiek en de didactiek – leek uit te blijven.
871

 

 

 

METHODOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN 

Het onderzoek van Van Busschbach met de schoolkinderen was van geheel andere aard dan 

de onderzoeken van Tenhaeff met Croiset. Het ging Van Busschbach om kleine, statistisch 

afwijkende, fenomenen die bij meerdere niet specifiek getalenteerde proefpersonen 

herhaaldelijk konden worden waargenomen. Tenhaeff wilde juist inzicht krijgen in de 

werkingen van de persoonlijkheid van zijn belangrijkste paragnost. De statistische 

bewijsvoering voor het bestaan van buitenzintuiglijke waarneming was voor Van Busschbach 

het belangrijkste resultaat, terwijl voor Tenhaeff meer kennis van de (ver)werkingen in de 

persoonlijkheid van Croiset uiteindelijk het waardevolst was. Dit onderscheid tussen 

onderzoek van gecontroleerde fenomenen enerzijds en meer spontane verschijnselen 

anderzijds zagen we in het vorige hoofdstuk ook al, namelijk op de internationale conferentie 

in 1953. Hier vond het onderscheid zijn weerslag in de verschillende werkgroepen, gericht op 

respectievelijk ‘Quantitative Studies’ en ‘Qualitative Research’: kwantitatief versus 

kwalitatief onderzoek. 

 Dat de amateurwetenschapper Van Busschbach door Rhine werd beloond met een 

prijs voor zijn repliceerbare onderzoek, laat zien dat er in de jaren vijftig veel aandacht was 

voor methodologische innovaties in de parapsychologie. Waar Tenhaeff zich vooral 

bekommerde om de inhoud van de paranormale ervaring en de publieke interesse in de 

bovennatuur, stond voor deze kwantitatieve onderzoekers de zoektocht naar onomstotelijk 

bewijs voor het bestaan van buitenzintuiglijke waarneming centraal. Van Busschbach was 

niet de enige die zich in Nederland met dit laatste soort onderzoek bezighield. De 

Nederlandse geoloog Solco Tromp gaf bijvoorbeeld op de hiervoor genoemde conferentie 

een uiteenzetting over zijn experimenten naar wichelroedelopers, die door hem aan strenge 

testen werden onderworpen. Ook Jan Kappers was aanwezig op deze conferentie. De huisarts 

Kappers was tijdens zijn studie medicijnen aan de Universiteit Leiden in de colleges van 

Dietz gegrepen door de parapsychologie. In de jaren vijftig zou Kappers een steeds 

                                           
870 Uit de correspondentie met zijn vrouw spreekt regelmatig de teleurstelling van Van Busschbach met het Amerikaanse laboratorium en de 

ongemakkelijkheid met zijn fysieke gesteldheid. 
871 Voor Van Busschbach stond de parapsychologie in dienst van de pedagogiek. Met deze opvatting botste hij in 1960 met Rhine, blijkend 
uit: brief Johan van Busschbach aan Lou van Busschbach (26-05-1960) (persoonlijk archief Johan van Busschbach, particulier bezit). 
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belangrijkere rol vervullen in de SPR. Kappers werkte veel samen met Arie Mak, een 

schooldirecteur en amateurastronoom die eveneens op het congres aanwezig was. Voor deze 

Nederlandse onderzoekers was de Amerikaanse parapsycholoog Rhine een belangrijke 

inspiratiebron.  

Niet alleen Zorab en Van Busschbach hadden veelvuldig contact met Rhine. Een van 

Rhines belangrijkste Nederlandse contacten was de fysicus Frans Heyn. Via Heyn raakten 

uiteindelijk ook de Amsterdamse psychologen Adriaan de Groot en Bert Duijker betrokken 

bij de Nederlandse parapsychologie in de jaren vijftig. De Groot zou uiteindelijk het 

onderzoek van Van Busschbach zelfs gebruiken als voorbeeld in zijn Methodologie uit 1961, 

waarin hij de basis legde voor een uniforme onderzoeksmethode in de psychologie, om 

mogelijke fouten in onderzoeksopzetten aan te geven. In de herverkaveling van de 

psychologie kreeg parapsychologisch onderzoek niet alleen een plaats in de context van de 

fenomenologische psychologie in Utrecht; ook in een uitgesproken streng-experimentele 

aanpak van de psychologie was er belangstelling voor de bovennatuur. De kwantitatieve 

benadering was daarmee een voortzetting van de onderzoekstraditie zoals deze door 

Heymans en de zijnen in de jaren twintig was ingezet en die ook in de jaren dertig doorgang 

had gevonden. Hoe ontwikkelde de parapsychologie in deze ‘andere’, kwantitatieve richting 

zich in de jaren vijftig in verhouding tot de kwalitatieve benadering? 

Lange tijd waren de Nederlandse wetenschap en haar universiteiten gericht geweest 

op Duitsland en andere Europese buurlanden. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog 

werd ‘de Amerikaanse wetenschap gaandeweg het belangrijkste referentiepunt’, zoals Jan 

Rupp concludeerde in zijn studie over de Amerikaanse invloed op de academische 

gemeenschap in Nederland.
872

 De groeiende invloed vanuit de Verenigde Staten op de 

Nederlandse wetenschap werd mede veroorzaakt doordat via Amerikaanse fondsen 

financiering ter beschikking kwam en doordat met verschillende culturele programma’s 

uitwisseling werd gestimuleerd.
873

 Ook in de parapsychologie is een Amerikaanse invloed te 

ontwaren. De parapsychologische conferentie in 1953 werd mede mogelijk gemaakt door een 

Amerikaans fonds, en de bezoeken van Van Busschbach aan Rhine in Durham werd onder 

meer gefinancierd vanuit het Fulbrightprogramma, dat was bedoeld om kennisuitwisseling te 

bevorderen.
874

 Rupp stelde dat het te ver gaat om te spreken van ‘amerikanisering’ van de 

Nederlandse wetenschap – daarvoor was de continuïteit met de voorgaande periode en het 

                                           
872 Jan Rupp, Van oude en nieuwe universiteiten: de verdringing van Duitse door Amerikaanse invloeden op de wetenschapsbeoefening en 
het hoger onderwijs in Nederland 1945-1995 (Den Haag 1997) 145-171. 
873 Ibidem, 335. 
874 Pierre van der Eng, De Marshall-hulp: een perspectief voor Nederland 1947-1953 (Houten 1987); Frank Inklaar, Van Amerika geleerd. 
Marshall-hulp en kennisimport in Nederland (Den Haag 1997). 
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vertrouwen in de eigen traditie te groot – maar deze intellectuele uitwisseling heeft wel 

degelijk de wetenschappelijke ontwikkelingen beïnvloed, met name op het gebied van de 

methode. 

 De Nederlandse psychologie werd vanaf de jaren vijftig beïnvloed door Amerikaanse 

onderzoekstradities.
875

 Zoals we hebben gezien vonden deze meer reductionistische 

onderzoeksbenaderingen aan de Utrechtse universiteit weinig gehoor. Bert Duijker en 

Adriaan de Groot van de Universiteit van Amsterdam waren daarentegen wel geïnteresseerd 

in deze ‘nieuwere’ methoden. In 1955 raakte De Groot bevriend met Herbert Simon, een 

Amerikaanse psycholoog en econoom. Simon zorgde ervoor dat De Groots dissertatie Het 

denken van een schaker uiteindelijk werd vertaald in het Engels, waarmee hij internationaal 

bekend kwam te staan als grondlegger van de cognitieve psychologie.
876

 De Groot schreef in 

1959 en 1960 tijdens een sabbatical aan het Center for Advanced Study in the Behavioral 

Sciences aan Stanford een groot deel van zijn klassieker Methodologie, waarin de ‘moderne’ 

methodologische uitgangspunten voor de psychologie hun canonieke uitwerking kregen.
877

 

De ‘kwantitatieve’ parapsychologie in de jaren vijftig kan worden begrepen in deze 

toenemende aandacht voor methodologische verscherping van de Nederlandse psychologie, 

waarbij contacten met Amerikaanse wetenschappers een stimulerende rol speelden. De 

methodologische aandacht in de kwantitatieve parapsychologie in de jaren vijftig trok ook de 

aandacht van Nederlandse natuurwetenschappers. Zij raakten nauw betrokken bij het 

parapsychologisch onderzoek en zetten daarmee tevens de natuurwetenschappelijke 

onderzoekstraditie uit de jaren dertig voort.  

 

KWANTITATIEVE PARAPSYCHOLOGIE 

De ingenieur en hoogleraar kernenergie en elektrotechniek Frans Heyn kan worden gezien als 

bindende factor in de ‘kwantitatieve’ Nederlandse parapsychologie. In 1938 promoveerde hij 

in Delft op zijn proefschrift over radioactiviteit.
878

 Heyn was geïntrigeerd geraakt door de 

experimentele kant van de parapsychologie. Hij meende dat er methodologisch nog veel 

ontwikkelingen mogelijk waren als er meer aandacht aan de opzet van de experimenten werd 

besteed. In 1947 stelde Heyn, als bestuurslid van de SPR, daarom voor om in het TvP niet 

                                           
875 Eisenga, Geschiedenis; Vittorio Busato, Leve de psychologie!: honderd jaar psychologische wetenschap aan de UvA (Amsterdam 2008). 
876 Busato (et al.), Van fenomenologie naar empirisch-analytische psychologie, 275-276. 
877 Ibidem, 261. 
878  Frans Heyn, Radioactivity induced by neutrons (Delft 1938). In het onderwerp, het onderzoek en de stellingen is niets van zijn 

parapsychologische belangstelling te zien. Wel was er aandacht voor de wetenschapspraktijk: ‘Om vele redenen verdient het aanbeveling, 

dat door een daartoe op te richten internationale commissie regelmatig overzichten worden gepubliceerd over de loopende werkzaamheden 
in alle physische laboratoria.’ (Heyn, Radioactivity, 97 stelling XI (de laatste)). 
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alleen positieve resultaten te publiceren, maar juist ook de negatieve, zodat ook uit de 

‘mislukkingen’ lering kon worden getrokken en de experimenten worden verbeterd.
879

  

Heyn werkte van 1948 tot 1981 als buitengewoon hoogleraar in Delft aan het proton-

synchrotron, een deeltjesversneller. Dit apparaat werd nooit voor wetenschappelijk onderzoek 

gebruikt; het bouwen ervan fungeerde voornamelijk als afstudeerproject voor studenten.
880

 

Heyn zelf had daar geen problemen mee: ‘Het P.S. is in de eerste plaats bedoeld als 

leermiddel en studieobject voor electrotechnische en natuurkundige studenten.’
881

 Voor Heyn 

stond in zijn werk het stimuleren van methodologische en technische ontwikkelingen 

centraal. Parapsychologische experimenten waren daarmee vooral ook vanuit didactisch 

oogpunt interessant. Juist de onderzoekingen naar de bovennatuur vroegen om een zo streng-

kritisch mogelijke, experimenteel goed doortimmerde uitvoering.  

 

AARDSTRALEN EN WICHELROEDES 

Met zijn experimentele en kritische houding raakte Heyn betrokken bij het onderzoek naar 

wichelroedelopers en aardstralen, waar in het naoorlogse Nederland volop belangstelling 

voor was. Wichelarij betekent in de breedste zin van het woord ‘het doen van voorspellingen 

over de toekomst op basis van kleine bewegingen’ en kent een lange geschiedenis.
882

 Een van 

de manieren om deze kleine bewegingen waar te nemen was met behulp van de wichelroede. 

In Egypte en het antieke Griekenland werd gebruikgemaakt van wichelroedes in rituelen die 

de priesters kennis zouden geven over de toekomst. De wichelroede was een Y-vormig object 

van hout of staal dat met twee handen werd vastgehouden en waarbij het overgebleven 

uitsteeksel vrij kon bewegen. Na de middeleeuwen werd de wichelroede steeds meer gebruikt 

voor het lokaliseren van mineralen en – later – voor het vinden van water. Langzamerhand 

raakte het wichelroedelopen verspreid over heel Europa. Er werd over gediscussieerd door 

academici, en dan met name over de vraag hoe deze techniek zich verhield tot het christelijke 

geloof. Waren hier goddelijke krachten aan het werk of had het meer van doen met de duivel?  

In de loop van de achttiende eeuw verloor het wichelroedelopen steeds meer zijn 

duivelse karakter en aan het einde van de negentiende eeuw werd het een serieus onderwerp 

van onderzoek. In 1891 deed William F. Barrett, een van de oprichters van de Britse SPR, 

een onderzoek naar het wichelroedelopen. Hij zocht de verklaring voor de bewegingen van de 

wichelroede in onwillekeurige spiersamentrekkingen, een verklaring die we ook in hoofdstuk 

                                           
879 ‘Verslag en tevens notulen van de jaarvergadering’, Tijdschrift voor Parapsychologie 15 (1947) 255. 
880 Dap Hartmann, ‘De lange weg naar snelle protonen’, Delft Integraal 19 1 (2003) 1-8. 
881 Ibidem, 2. 
882 Martin Gardner, Fads and fallacies in the name of science (New York 1957) hoofdstuk 9, ‘Dowsing rods and doodlebugs’, 101-115. 
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3 tegenkwamen bij de toneeltelepaten. Wel was Barrett ervan overtuigd dat de 

wichelroedeloper in staat was tot buitenzintuiglijke waarneming van water en dat hij dáárdoor 

onbewust zijn handen bewoog.
883

  

In de jaren dertig van de twintigste eeuw kreeg de wichelarij een impuls toen de 

Duitse baron en tevens zelf wichelroedeloper Gustav Freiherr von Pohl in 1932 zijn theorie 

over aardstralen publiceerde. In zijn boek Erdstrahlen als Krankheitserreger: Forschungen 

auf Neuland stelde Von Pohl dat je met een wichelroede kwalijke straling kon waarnemen. 

Aardstralen zouden een schadelijke invloed hebben op de gezondheid en zelfs kanker kunnen 

veroorzaken. Zeker wanneer de aardstralen in huis liepen, onder het bed van de bewoners, 

was het zaak de aardstralen te neutraliseren met behulp van een aardstralenkastje.
884

 In 

tegenstelling tot de Od-krachten van Reichenbach, die als positieve levenskracht werden 

gezien, waren de aardstralen negatief en schadelijk. 

In Nederland was er in de jaren dertig door de angst voor deze aardstralen al enige 

academische belangstelling gekomen voor het wichelroedelopen. Zo schreef Buytendijk op 

12 oktober 1937 in De Telegraaf een artikel over de waarde van de wichelroede waarin hij 

inging op de moeilijkheid van het onderzoeken van dergelijke fenomenen: ‘De situatie is 

ongeveer als bij het telepathie-probleem en zoovele andere parapsychologische en 

spiritistische verschijnselen, die door de wijze, waarop zij worden waargenomen en 

beschreven, zich aan eenvoudige wetenschappelijke contrôle [sic] onttrekken.’ Buytendijk 

was wel voorstander van meer onderzoek naar de wichelarij: ‘In ieder geval kan men tot de 

conclusie komen, dat het feit zelf van de wichelroedereactie op ver verwijderde substanties 

nog niet wetenschappelijk bewezen is; dat er echter wel aanleiding bestaat, exacte proeven 

hierover te verrichten.’
885

 Pas wanneer wetenschappelijk kon worden aangetoond dat er iets 

als een reactie van de wichelroedes bestond, was het moment aangebroken om na te denken 

over een verklaring. Vooralsnog zag Buytendijk in elk geval geen aanleiding om de 

aardstralen als verklaring voor de wichelroedereactie serieus te onderzoeken.  

Na de Tweede Wereldoorlog groeide de belangstelling voor de wichelroede en de 

samenhang met de aardstralen in Nederland aanzienlijk. Dit was voornamelijk te danken aan 

de magnetiseur en wichelroedeloper Johannes George Mieremet. Mieremet was in de leer 

geweest bij de hiervoor genoemde Von Pohl en verspreidde de door hem opgedane kennis na 

de oorlog in Nederland. In 1948 publiceerde hij het populaire boekje “Aardstralen”, 

                                           
883 William Barrett en Theodore Besterman, The divining-rod: an experimental and psychological investigation (Londen 1926). 
884 Cees Renckens, Genezen is het woord niet: biografische schetsen van de twintig meest notoire genezers van de twintigste eeuw (Utrecht 

2001) 96-100 (over J.G. Mieremet). 
885 Frederik Buytendijk, ‘Heeft de wichelroede waarde?’, De Telegraaf (12-10-1937) 3. 
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wichelroede en onze gezondheid: mijn ervaringen vanaf september 1935. Mieremet trad zelf 

ook geregeld op als wichelroedeloper.
886

 Gedurende deze optredens liet hij niet alleen zien op 

welke manier zijn wichelroede reageerde op de aardstralen, maar ook spoorde hij zijn 

toeschouwers aan hun eigen huis op aardstralen te onderzoeken en eventueel het door hem 

geproduceerde antiaardstralenkastje Poverni aan te schaffen. Het kastje, waarvan de naam 

stond voor POtentiaal-VERschillen NIvelleerend, zou door de speciale metaalcombinatie de 

aardstralen kunnen neutraliseren.
887

 Deze apparaatjes vonden gretig aftrek en daardoor 

stonden aardstralen en wichelroedelopers in het naoorlogse Nederland in zowel de publieke 

als de academische belangstelling.  

Naar aanleiding van de toenemende publieke belangstelling voor het 

wichelroedelopen en de aardstralen, werd in december 1948 een commissie van de 

Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen ingesteld om de realiteit ervan te 

onderzoeken.
888

 De geoloog Solco Tromp, die zich interesseerde voor de invloed van 

geologische en geofysische invloeden op het individu, had indirect de aanleiding gegeven tot 

de instelling van deze commissie. Op 30 juni 1948 had hij de toenmalige minister van 

onderwijs Jos Gielen gevraagd om geld voor een laboratorium ten dienste van zijn 

onderzoeksprogramma naar ‘Psychical Physics’. Een belangrijk onderzoek in dit 

laboratorium zou gaan over wichelroedes en aardstralen. 

Tromp werd geboren in Indonesië en studeerde later geologie en geofysica aan de 

Universiteit Leiden.
889

 In 1932 promoveerde hij op een studie naar de geologische 

omstandigheden van de Italiaanse Alpen. In 1947 werd hij benoemd tot professor in de 

geologie aan de Universiteit van Caïro.
890

 Uiteindelijk specialiseerde hij zich in de 

biometeorologie, waarin de invloed van de atmosfeer op organismen werd onderzocht. Hij 

publiceerde in 1947 zijn uiterst ambitieuze – zowel in omvang als in doel – The religion of 

the modern scientist, waarin hij een ‘neomaterialistisch’ filosofisch systeem presenteerde als 

basis voor een nieuwe manier van religieus denken. Hierbij baseerde Tromp zich op twee 

concepten: ‘the original creative force’ en ‘energy’.
891

 Zijn uitgangspunt – gebaseerd op 

monistische ideeën van onder anderen Heymans – was ‘that all the processes of life are a 

higher form of crystallization processes. This does not mean that we consider a living body 

                                           
886 Joost Zwaan, ‘Het Poverni-apparaat’ (persoonlijk essay over de aanschaf van een Poverni door zijn vader in 1943). 
887 Renckens, Genezen is het woord niet, 97. 
888 Jan Guichelaar, ‘“The search for a black cat in an unlit room, where there is no cat at all”: investigation by the Royal Netherlands 

Academy of Sciences into dowsing and earth rays’ in Ad Maas en Henriëtte Schatz (red.), Physics as a calling: science for society studies in 

honour of A.J. Kox (Leiden 2013) 179-198. 
889 Solco Walle Tromp 1909-1983; In memoriam: Klaus Plasterk, ‘IM Dr. Solco Walle Tromp’, International Journal of Biometeorology 28 

4 (1984) 257-260.  
890 Ibidem, 258. 
891 Solco Tromp, The religion of the modern scientist (neo-materialism) (Leiden 1947). 
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being the same as a crystal, but just as a steam engine is a higher form of heat-energy, both 

this engine and a small burning fire are ruled by the same laws of energy.’
892

 De mens was 

daarmee voor Tromp een hogere vorm van een kristal, waarmee de levenloze en de levende 

wereld door dezelfde neomaterialistische wetten werden geregeerd. Uiteindelijk formuleerde 

Tromp zelfs tien geboden voor de moderne wetenschapper, waarbij het vooral belangrijk was 

dat het socialisme en de democratie werden ondersteund en het communisme verworpen. 

Dictatorschap moest ook worden tegengegaan. De wetenschapper mocht evenmin proberen 

tegen de evolutie in te gaan. Bovendien moest de wetenschapper zich inzetten voor 

ontwikkeling bij zichzelf en ook voor sociale hervormingen in verschillende landen. Tot slot 

moest volgens Tromp de wetenschapper zich beroepen op de intuïtie en nooit zondigen tegen 

de harmonie van de natuur.
893

 

Zijn belangstelling voor parapsychologisch onderzoek lag in het verlengde van zijn 

filosofisch-religieus systeem, waarbij hij de wisselwerking tussen de buitenwereld en de 

binnenwereld van een individu centraal stelde. In 1949 publiceerde hij het boek Psychical 

physics, waarin hij zijn denkbeelden over de interactie tussen omgeving en individu 

uiteenzette. In dit boek wilde Tromp een verklaring geven voor het wichelroedelopen door de 

invloed van elektromagnetische velden op de psychische en fysiologische gesteldheid van 

organismen te analyseren. Eerst wilde Tromp er in dit omvangrijke en uitgebreid 

gedocumenteerde boek achter komen of de verschillende wichelarijfenomenen wel werkelijk 

bestonden of enkel dienden te worden toegeschreven aan suggestie. Ten tweede was het dan 

zaak de interfererende factoren op de wichelarij te onderscheiden, om tot slot de reacties van 

de wichelroedelopers te proberen te gebruiken als indicatoren van bepaalde fysische 

(elektromagnetische) omstandigheden. Tromp benadrukte zijn sceptische houding: ‘The 

author, a geologist, met many dowsers in his work and always was extremely sceptical about 

their capacities (…)’.
894

 Maar honderden laboratoriumexperimenten in Leiden en Delft – 

waar hij ook Heyn leerde kennen – in 1946 en 1947 overtuigden Tromp ervan dat de 

wichelarijfenomenen echt bestonden en dat meer mensen er gevoelig voor waren dan vaak 

werd aangenomen. Zo experimenteerde Tromp met kunstmatige magnetische velden, waarbij 

de invloed daarvan op de wichelroedelopers werd geobserveerd. Ook werden de 

wichelroedelopers aan een galvanometer verbonden, om de invloed op hun hele gestel te 

observeren. Over deze experimenten rapporteerde Tromp in zijn boek uitgebreid.  

                                           
892 Tromp, The religion, 1. 
893 Tromp, The religion, 411-421 (hoofdstuk 4: ‘The ten commandments for the modern scientist’). 
894 Solco Tromp, Psychical physics: a scientific analysis of dowsing, radiesthesia and kindred divining phenomena (New York 1949) 2. 
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De fenomenen konden volgens Tromp bovendien worden verklaard door ‘normale’ 

fysische en fysiologische wetten. De fenomenen ‘should not be called para-normal nor do 

they belong to parapsychology’, aldus Tromp. Ook andere fenomenen konden volgens hem 

met deze methoden worden verklaard, waarmee parapsychologie zijns inziens zelfs deel 

uitmaakte van ‘the ordinary medical sciences’. Op het medische terrein zag Tromp dan ook 

de grootste meerwaarde van verder onderzoek in de toekomst.
895

 Het was Tromp duidelijk dat 

in het onderzoek naar de fenomenen verschillende fysische, fysiologische en externe, 

elektromagnetische factoren allemaal op de wichelarij ingrepen. Daarmee was het onderzoek 

hiernaar buitengewoon complex. Met zijn boek wilde Tromp vooral samenwerking 

bevorderen en de vooroordelen tegen het onderzoek wegnemen: ‘Should this summary 

stimulate cooperative work in the field of “psychical physics” and remove scientifically 

unjustified prejudices the author will feel sufficiently rewarded for his work.’
896

 Tromp wilde 

laten zien dat er ‘an enormous number of fundamentally unknown phenomena’ bestond die 

onderzocht konden en moesten worden.  

Hier riep hij op tot een laboratorium dat zich hier exclusief over zou buigen: ‘This 

should be the sphere of interest of the Laboratories of Psychical Physics all over the world. It 

requires coordinative work of a great number of scientists who would combine great 

intelligence with a highly critical mind and an unprejudiced conception. For the first time in 

the history of mankind we would have at our disposal the gigantic strength of science to solve 

these most fundamental philosophical problems of life. Let us prove worthy of the tasks that 

lie ahead.’
897

 Maar zijn boek werd met name door medici zeer kritisch ontvangen. Het werd 

als ‘waardeloos’ en als ‘voer voor bijgeloof’ bestempeld.
898

 

Toch diende Tromp op 30 juni 1948 een plan in bij minister Gielen om te vragen voor 

financiering van zijn voorgestelde laboratorium voor Psychical Physics. Minister Gielen was 

niet van plan een laboratorium voor Tromp te financieren, maar het voorgestelde onderzoek 

had door de publieke belangstelling wel zijn interesse. Hij verzocht op 21 juli 1948 de 

KNAW hem van advies te dienen over de haalbaarheid van het onderzoek naar wichelarij en 

aardstralen. Er werd in augustus een adviescommissie samengesteld onder voorzitterschap 

van hersenonderzoeker Bernardus Brouwer, met als overige commissieleden de fysioloog 

G.G.J. Rademaker en de fysici Jacob Clay en C.J. Gorter. De conclusie van de commissie 

                                           
895 Tromp, Psychical physics, 3. 
896 Ibidem. 
897 Ibidem, 406. 
898 Clay en Van der Tweel, beiden leden van de KNAW-commissie, schreven in 1950 een zeer kritische recensie van Tromps boek in het 

NTvG. ‘(…) het publiceren van boeken als dit dient ten sterkste te worden bestreden.’ (Jacob Clay en Henk van der Tweel, ‘Arts en 
samenleving besprekingen: psychische physica’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 94 11 23 (1950) 1661-1662, 1662). 
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was in januari 1949 dat een deel van het onderzoeksprogramma waardevol zou kunnen zijn 

en dan met name het onderzoek naar de aardstralen en wichelroedes. De nieuwe minister van 

onderwijs, Rutten, spoorde samen met zijn collega van Sociale Zaken de commissie aan dit 

onderzoek zelf te verrichten. Onder voorzitterschap van de theoretisch fysicus Sybren R. de 

Groot werd vervolgens een uitvoerend comité samengesteld dat het onderzoek op zich zou 

nemen. Uitgangspunt was om te onderzoeken of wichelarij en aardstralen ‘echt’ bestonden: 

‘Een van de gedachten, die aan de oprichting van de commissie ten grondslag lagen was, dat 

het zeer oude, tot aan de huidige dag bestendigde volksgeloof aan een vermogen om zonder 

enige terreinkennis, enkel door middel van de wichelroede vindplaatsen van water en andere 

grondstoffen op te sporen, op een grond van werkelijkheid zou berusten kunnen.’ De 

ontdekking van ‘een tot nog toe onbekend verband tussen de physische werkelijkheid en 

physiologische processen’ zou ‘zeer waardevol’ kunnen blijken.
899

 

Het bleek problematisch de onderzoekscommissie van de KNAW samen te stellen, 

omdat het de – uitdrukkelijke – wens van de ministeries was dat er naast een experimenteel 

fysicus, een bioloog en een medicus ook een parapsycholoog aan het uitvoerend comité werd 

toegevoegd. De uiteenlopende meningen over wie dat dan zou moeten zijn zorgden voor een 

vertraging van twee jaar. Het Ministerie van Onderwijs was erop gebrand iemand vanuit de 

SPR voor te dragen, omdat deze vereniging financiële hulp had toegezegd. Fischer stelde als 

voorzitter van de SPR daarop voor om Tenhaeff aan te stellen als lid van het comité, maar 

Fischer was het uiteindelijk eens met de voorzitter Sybren de Groot dat Tenhaeff niet de 

juiste persoon zou zijn. Gevreesd werd dat de samenwerking van de kritische fysici en medici 

met Tenhaeff veel problemen zou opleveren. De minister stelde voor om dan Heyn te 

benoemen als lid van het uitvoerend comité. De ingenieur kon rekenen op de goedkeuring 

van voorzitter Sybren de Groot, maar Heyn zag zelf deelname aan de onderzoekscommissie 

niet zitten. Sybren de Groot stelde uiteindelijk de psychiater G.E. Euwe – zonder 

daadwerkelijke kennis van de parapsychologie – aan als psychologisch lid.
900

  

Zonder parapsycholoog en dus zonder financiering vanuit de SPR ging de commissie 

vervolgens met het onderzoek van start. Het onderzoek bestond uit drie delen. Er werd 

literatuuronderzoek naar de wichelarij en aardstralen gedaan, de vermeende aardstralen bij de 

mummies in Wieuwerd werden aan nauwkeurige bestudering onderwerpen, en verschillende 

                                           
899 Jacob Clay, Rapport van de commissie tot onderzoek van het wichelroede- en aardstralenprobleem (Amsterdam 1954) 54. 
900 Guichelaar, “The search for a black cat”.  
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wichelroedelopers – onder wie Mieremet – werden onderzocht in een lange gang van het 

Laboratorium voor Microbiologie in Amsterdam.
901

  

 In april 1949 stelde de SPR zelf een wichelroedecommissie samen, onder 

voorzitterschap van Heyn, waarbij een uitgesproken parapsychologische benadering van het 

onderzoeksonderwerp werd gehanteerd.
902

 Heyn wilde niet het werk van de KNAW-

commissie kopiëren en stelde voor dat de SPR-commissie zich zou richten op de 

buitenzintuiglijke waarneming van wichelroedelopers in plaats van de fysische aspecten van 

de aardstralen en de detectie daarvan met de wichelroede centraal te stellen. Over de 

onderzoeken van de SPR-commissie werd in 1954 gepubliceerd.
903

 Uit het onderzoek werd 

geconcludeerd: ‘Voor de parapsycholoog is de W.L. (wichelroedeloper) alleen interessant 

wanneer mocht blijken dat hij inderdaad paragnostisch begaafd is. Wij zouden hem dan 

wegens het gebruik van de roede moeten rangschikken onder de automatisch schrijvende of 

met het ouijah-bord werkende paragnosten.’
904

 Maar de wichelroedeloper dichtte zichzelf 

vaak geen paragnostische capaciteiten toe en meende zich bezig te houden met fysische 

verschijnselen: ‘Het blijkt dan, dat hij deze [wichelroedebewegingen] zelf steeds toeschrijft 

aan een oorzaak buiten zichzelf, aan een “agens” van objectieve aard, doch niet aan zijn 

eigen wil.’
905

 Dit uitgangspunt van veel wichelroedelopers bemoeilijkte het onderzoek op 

parapsychologisch terrein, volgens Heyn, omdat daarmee de eigen interne toestanden van 

ondergeschikt belang werden geacht. Heyn was niet geïnteresseerd in de parapsychologie als 

verkapt natuurkundig onderzoek; het ging hem om de objectieve vaststelling van 

buitenzintuiglijke waarneming bij de proefpersoon.  

 In 1954 werd het eindrapport van de KNAW-commissie gepubliceerd, waarin 

uiteindelijk de vernietigende conclusies werden getrokken dat ‘de wichelroede in geen enkel 

der onderzochte gevallen haar deugdelijkheid als opsporingsapparaat van hetzij bekende, 

hetzij onbekende verschijnselen heeft kunnen bewijzen’ en dat ‘het bestaan van de zg. 

aardstralen in geen enkel geval is aangetoond, of zelfs maar aannemelijk is gemaakt’.
906

 Het 

was met name de sterrenkundige Marcel Minnaert – toegetreden tot de commissie in 1950 – 

die veel kritiek had op de formuleringen in het rapport.
907

 Zo vond hij het niet 

wetenschappelijk verantwoord de conclusies al te geven voordat de experimenten werden 
                                           
901 Clay, Rapport, 55. 
902 De overige leden waren de natuurkundige drs. J.H. Spaa, phys. (secretaris), de ingenieur J. Bethlem, W. Beuker, de arts H.M. Haye en de 

bioloog drs. N. van Tiel, biol. (J.H. Spaa, ‘Wichelroedecommissie’, Tijdschrift voor Parapsychologie 17 (1949) 109.) 
903  Heyn schreef ook later nog over wichelroedelopers: Frans Heyn, ‘Nieuwe proeven met wichelroedelopers’, Tijdschrift voor 

Parapsychologie 22 (1954) 240-246. 
904 Ibidem, 246. 
905 Ibidem, 240. 
906 Clay, Rapport, 52. 
907 Minnaert adviseerde in 1951 in een brief negatief over de aanstelling van Tenhaeff als bijzonder hoogleraar, maar was wel te spreken 
over het vakgebied. Zie vorig hoofdstuk, paragraaf ‘Academische weerstand en kritiek’. 
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besproken. Deze kritiek werd niet overgenomen. De KNAW-commissie meende te hebben 

aangetoond dat de volksgezondheid in het geding was en dat daarom ingrijpen van de 

overheid wenselijk was. Zo was ‘overtuigend’ bewezen dat de verschillende 

beschermingsapparaten tegen de aardstralen – zoals het hiervoor genoemde Poverniapparaat 

– volstrekt waardeloos waren. Op grond van deze conclusies meende de commissie dan ook 

dat het wenselijk was dat ‘de overheid het publiek bescherming biedt tegen de activiteit van 

fabrikanten van en handelaren in zg. antiaardstralenapparaten, zeker voor zover deze 

activiteit zich beweegt op geneeskundig gebied’.  

 In 1955 volgde een rapport met een soortgelijke strekking van een Wageningse 

werkgroep namens de KNAW, waarin wél het onderzoek werd besproken voordat men tot de 

conclusies kwam.
908

 Deze landbouwwerkgroep was opgericht in 1952 en richtte zich op het 

bepalen van ‘de juistheid van de bewering, dat aardstralen een ongunstige invloed zouden 

hebben op gezondheid en ontwikkeling van dier en gewas’ en het onderzoeken van ‘het effect 

van afschermapparaten’.
909

 Op verschillende plekken in het land – en met zowel gewassen als 

vee – werd nagegaan of de uitspraken van wichelroedelopers over de aanwezige aardstralen 

verband hielden met de problemen waarmee de boer te kampen had. Niet alleen bleken de 

uitspraken van de wichelroedelopers op dezelfde plek vaak zeer uiteen te lopen, ook bleken 

volgens de werkgroep de uitspraken ‘geheel niet te kloppen’.
910

 De werkgroep raadde ‘land-, 

tuin- en bosbouwers aan geen rekening te houden met de nimmer aangetoonde hypothetische 

aardstralen en geen waarde te hechten aan a. wichelroede-onderzoek, b. gebruik van 

afschermapparaten, c. verwijdering van aardstralen uit landerijen en gebouwen’.
911

 Voor de 

KNAW was het zonneklaar: zowel het wichelroedelopen als het bestaan van aardstralen 

berustte op onzin. 

 

KWANTITATIEF VERSUS KWALITATIEF 

Tegelijkertijd met zijn bemoeienis met het onderzoek naar de wichelroedelopers, bleef Heyn 

zich inzetten voor de ontwikkeling van zorgvuldig methodologisch parapsychologisch 

onderzoek. Toen in 1949 binnen de SPR werd gesteld dat de tegenwerking vanuit de 

‘officiële’ wetenschap zo groot bleef, merkte Heyn op dat het ook zaak was de hand in eigen 

boezem te steken. Volgens hem was er te weinig goede wetenschappelijke literatuur over 

parapsychologie voorhanden om de academische wereld te kunnen informeren. Prompt kwam 

                                           
908 KNAW, Beknopt overzicht van de resultaten van een onderzoek naar de betekenis van de wichelroede voor de landbouw 1952-1953 
(Amsterdam 1954).  
909 Ibidem, 106. 
910 Ibidem, 109. 
911 Ibidem, 124. 
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er geld beschikbaar vanuit de SPR voor Heyn om hier verandering in te brengen.
912

 In 1950 

publiceerde Heyn samen met de in parapsychologie geïnteresseerde scheikundestudent Jacob 

Joan Mulckhuyse het boek Vorderingen en problemen van de parapsychologie. Heyn schreef 

over de publicatie van dit kleine boekje aan Rhine: ‘This booklet was meant to approach and 

to appeal to the scientific workers of this country. It has been written in an extremely critical 

way in order to satisfy all possible criticism.’
913

 De auteurs maakten een onderscheid tussen 

de S-methode (‘het verzamelen en bestuderen van spontaan optredende verschijnselen’) en de 

E-methode (‘het experimenteren in het laboratorium’) in parapsychologisch onderzoek.
914

 Dit 

onderscheid tussen spontane verschijnselen en laboratoriumverschijnselen was daarmee niets 

anders dan een andere verwoording van de tweedeling in de parapsychologie uit de jaren 

vijftig tussen de kwalitatieve en de kwantitatieve aanpak.  

Het kritische karakter van Vorderingen en problemen bleek eruit dat Heyn en 

Mulckhuyse meenden dat geen van beide methoden vooralsnog veel had opgeleverd. Over de 

kwalitatieve S-methode schreven ze: ‘Ver zal deze methode de parapsychologie echter nooit 

kunnen brengen. (…) Ze hebben grote waarde als leidraad bij het parapsychologisch 

onderzoek, omdat zij ons de richtingen van dit onderzoek en de mogelijkheid van het 

optreden van bepaalde verschijnselen leren kennen.’
915

 Spontane verschijnselen vormden een 

mooi begin voor experimenteel onderzoek, maar dit was niet voldoende. Over de 

kwantitatieve E-methode waren de auteurs ook nog niet heel enthousiast: ‘Maar zelden vindt 

men positieve resultaten en veelal treedt het te onderzoeken verschijnsel in het geheel niet op. 

Het bruikbare experimentele materiaal is dan ook nog slechts klein.’ De auteurs zochten de 

verklaring voor deze onderzoeksproblemen in het feit dat in parapsychologisch onderzoek nu 

eenmaal met mensen moest worden gewerkt: ‘We experimenteren hier met mensen en 

kunnen dat niet doen zonder dat zij dit bemerken.’ Juist dit zich hiervan bewust zijn van de 

proefpersoon maakte parapsychologisch onderzoek zo moeilijk: ‘Het element van de 

zelfwaarneming en ziekelijke fixatie van de aandacht op het eigen zelf kan nu de bestudering 

van de parapsychologische verschijnselen geheel onmogelijk maken, omdat ze hierdoor 

verdwijnen.’
916

 Het was dan ook de hoop van de auteurs dat parapsychologen binnen 

afzienbare tijd dusdanig gespecialiseerd raakten in het selecteren van de capabelste 

proefpersonen dat de experimenten herhaalbare en significante uitkomsten zouden opleveren. 

                                           
912  ‘Verslag en tevens notulen van de jaarvergadering der S.P.R. gehouden op zaterdagmiddag 9 april 1949’, Tijdschrift voor 

Parapsychologie 17 (1949) 114-117. 
913 Brief van Frans Heyn aan Joseph Banks Rhine (8-06-1951) (Doos 126, The Records of the Parapsychology Laboratory, 1893-1984, 
David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University). 
914 Frans Heyn en Jacob Mulckhuyse, Vorderingen en problemen van de parapsychologie (Delft 1950) 12. 
915 Heyn en Mulckhuyse, Vorderingen en problemen, 13-14. 
916 Ibidem, 14-15. 
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 In hun nadruk op de interactie met de proefpersoon blijkt duidelijk dat ook voor deze 

natuurwetenschappers de parapsychologie in de eerste plaats een menswetenschap betrof. 

Linschoten ontwikkelde later het concept van de ‘zelfbetrokkenheid’: ‘De psychologie 

onderzoekt verschijnselen zoals waarnemen, denken, enz., die in het onderzoek tegelijkertijd 

objekt van onderzoek en onderzoeksmiddel zijn. Wij noemen dit de zelfbetrokkenheid van de 

psychologie.’
917

 In de parapsychologie zou deze zelfbetrokkenheid ervoor kunnen zorgen dat 

het nagenoeg onmogelijk werd de verschijnselen te onderzoeken en in replicatie aan te tonen. 

In de nadruk van Heyn en Mulckhuyse op de parapsychologie wordt begrijpelijk dat tijdens 

het zesde congres van de Nederlandse Interacademiale Organisatie van Psychologie-

Studenten (NIOPS) Mulckhuyse (toen zelf nog student) leider was van de sectie over de 

parapsychologie.
918

 De tweedeling tussen kwantitatief en kwalitatief parapsychologisch 

onderzoek was wellicht minder groot dan die op het eerste gezicht leek. In beide soorten 

onderzoek stond immers de mens centraal, en daarmee kwamen de problemen van de 

parapsychologie overeen met die in de psychologie.  

In 1953, drie jaar na het verschijnen van de publicatie over de problemen en de 

vorderingen van de parapsychologie, schreef Mulckhuyse een artikel ter nuancering van deze 

tweedeling tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Mulckhuyse liet zien dat het zeker 

geen discussie was die alleen leefde in Nederland, maar dat ook in Engeland en Duitsland 

dezelfde strijdpunten centraal stonden.
919

 Het onderscheid tussen de verschillende 

benaderingen van parapsychologisch onderzoek was volgens hem artificieel. Enkel het 

gebruikmaken van getallen maakte iets nog niet kwantitatief, en daarmee was al het 

onderzoek tot nog toe in feite kwalitatief: ‘Al het werk dat tot nu toe in de parapsychologie 

verricht is, is dus van qualitatieve aard, waarbij de statistiek, als mathematische 

hulpwetenschap, gebruikt wordt.’ Het gelijkstellen van het gebruik van statistiek met de 

natuurwetenschap was evenmin terecht: ‘Het is dus niet juist om te beweren dat met het 

statistisch onderzoek een natuurwetenschappelijke methode zijn intrede in de 

parapsychologie heeft gedaan. Men wekt daarmee de geheel verkeerde indruk naar buiten dat 

het parapsychologisch onderzoek in een veel verder gevorderd stadium zou zijn dan het geval 

is, en naar binnen worden tegenstellingen geconstrueerd die fictief zijn.’
920

 De 

parapsychologie was volgens Mulckhuyse dus nog volop in ontwikkeling en de tijd was zeker 

                                           
917 Johannes Linschoten, Idolen van de psycholoog (Utrecht 1964) 16. 
918 Dit congres werd gehouden van 11 tot 14 januari 1952 op de Drakenburgh bij Baarn: M.M. Hilfman, ‘Agenda’, Nederlands Tijdschrift 
voor Geneeskunde 96 1 5 (1952) 285. 
919 Jacob Mulckhuyse, ‘Eenige opmerkingen over het gebruik van de begrippen “qualitatief” en “quantitatief” in de parapsychologie’, 

Tijdschrift voor Parapsychologie 21 (1953) 30-32. 
920 Mulckhuyse, ‘Eenige opmerkingen’, 32. 
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nog niet gekomen om de verschillende benaderingen als uiteenlopende richtingen te 

kenmerken. Wel was het zaak zo zorgvuldig en kritisch mogelijk onderzoek te doen. Volgens 

Heyn en Mulckhuyse bood een experiment daarvoor de beste omstandigheden. Heyn deed 

zelf bijvoorbeeld parapsychologisch onderzoek naar helderziendheid door aan proefpersonen 

te vragen welke kleur lampje zou gaan branden op een door hemzelf ontworpen apparaat.
921

 

Deze experimenten leverden geen significant resultaat op en werden niet gepubliceerd, 

ondanks Heyns eerdere pleidooi tegen het enkel publiceren van positieve resultaten.
922

 Over 

zijn experimentele onderzoeken correspondeerde Heyn wel uitvoerig met Rhine, die hij in 

1950 in Nederland had leren kennen.  

In 1950 zette Rhine voor de eerste en enige keer voet op Nederlandse bodem. Fischer, 

de voorzitter van de SPR, had Rhine uitgenodigd om een lezing te geven op de Utrechtse 

universiteit.
923

 Rhine hield uiteindelijk een tweetal voordrachten. Op 26 mei sprak hij, 

ondanks de Pinkstervakantie, op een drukbezochte lezing voor studenten, waarbij hij werd 

geïntroduceerd door Van Lennep.
924

 Een dag later gaf Rhine een lezing exclusief voor de 

leden van de SPR. Uit beide lezingen bleek duidelijk dat Rhine voor de parapsychologie een 

rol zag weggelegd in het bestrijden van het communisme. Het was aan de parapsychologen 

om te bewijzen dat de mens inderdaad niet-materialistisch geduid kon worden, waarmee het 

fundament onder het materialistische communisme vandaan zou worden gehaald. Deze strijd 

tegen het communisme werd ook genoemd door Gardner Murphy bij de opening van het 

internationale congres in 1953; het was een thema dat de Amerikanen sterk bezighield in de 

naoorlogse ontwikkelingen richting de Koude Oorlog. Zorab schreef over deze 

anticommunistische houding in zijn verslag over de lezingen van Rhine en benadrukte het 

belang daarvan: ‘En wie daartoe medewerkt helpt mede wapenen te smeden tegen de uit het 

Oosten opdringende wereldbeschouwing, volgens welke de mens slechts een machine is, 

zonder enige persoonlijke vrijheid, slechts geschikt om door dictators met de zweep te 

worden voortgedreven.’
925

 

                                           
921 Ph.B. Ottevanger, ‘Antwoord van de heer Ottevanger’, De Telegraaf (16-02-1959) 4; ‘Telepathie en helderziendheid: onder controle van 

vernuftige machine’, De Telegraaf (22-07-1952) 4. Bij het laatste artikel tevens twee foto’s. 
922 Brief van Frans Heyn aan Joseph Banks Rhine (16-03-1953) (Doos 143 The Records of the Parapsychology Laboratory, 1893-1984, 
David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University); ongedateerde brief van Frans Heyn aan Joseph Banks Rhine 

(vlak na 04-02-1958) bijlage bij brief (31-05-1959) Bijlage. (Doos 208 The Records of the Parapsychology Laboratory, 1893-1984, David 

M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University). 
923 Brief van Henri Fischer aan College van Curatoren (16-04-1949). (852 Rijksuniversiteit Utrecht College van Curatoren 1815-1954 (59) 

Utrechts Archief.) Brief van George Zorab aan Wilhelm Tenhaeff (13-08-1952). Rhine informeerde naar belangstelling voor zijn lezing. 

(04-04-1960). Hield liever lezing als Buytendijk er is (Archief Zorab, Bijzondere Collecties Koninklijke Bibliotheek 79 c3 doos 2 map 
correspondentie Tenhaeff). 
924 Rhine logeerde met zijn vrouw bij Heyn: Wilhelm Tenhaeff, ‘Herinnering aan prof. Rhine’, Wetenschap en Samenleving april (1965) 58-

59, 58. 
925 George Zorab, ‘Bezoek van Prof. Dr. J.B. Rhine’, Tijdschrift voor Parapsychologie 18 (1950) 97-100, 100. 
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In zijn lezing pleitte Rhine voor een samenwerking tussen de kwantitatieve en de 

kwalitatieve aanpak. Het kwantitatieve onderzoek stond wetenschappelijk gezien in hoger 

aanzien, maar zonder het kwalitatieve onderzoek zouden zich geen geschikte begaafden voor 

onderzoek aandienen. Uit de Nederlandse vertaling van de lezing: ‘Telkens zien we dat de 

goede proefpersonen worden ontdekt door middel van de qualitatieve methode, doch de 

uitkomsten van de onderzoekingen met deze personen krijgen pas de hoogste 

wetenschappelijke waarde, indien zij er toe kunnen worden gebracht, zich aan te passen aan 

de eisen, welke het experiment met toepassing van de quantitatieve methode stelt.’
926

 Hij 

sprak hier dan ook de hoop uit dat de belangrijkste proefpersoon van Tenhaeff, Croiset, zich 

binnenkort aan meer kwantitatieve proeven zou willen onderwerpen.  

Voor Rhine gold iets pas als wetenschappelijk bewijs als meerdere malen bij 

verschillende proefpersonen hetzelfde resultaat werd bereikt. Zijn eigen onderzoek met 

behulp van de Zenerkaarten was hier vanzelfsprekend een voorbeeld van. Rhine zag de 

unieke ervaring van een begaafd persoon wel als een mooi startpunt voor serieus 

wetenschappelijk onderzoek. Dit standpunt komt overeen met de positie van zowel De Groot 

als Linschoten, die beiden stelden dat de fenomenologische psychologie vooral als inspiratie 

kon dienen voor het vervolgens uitvoeren van ‘echt wetenschappelijk’ onderzoek.
927

  

In zijn contact met Rhine liet Heyn zich geregeld negatief uit over de methodologisch-

experimentele capaciteiten van zijn collega-onderzoekers op het terrein van de 

parapsychologie.
928

 Zo was hij niet te spreken over de experimentele vaardigheden van 

Tromp, die nota bene een laboratorium ten behoeve van de psychische fysica wilde oprichten. 

Heyn schreef aan Rhine: ‘In my opinion he is exactly like his book: many words but no 

contents. His experiments are 100% worthless. (…) He does not know how to carry out an 

experiment.’ Van Tenhaeff verwachtte hij op dit gebied ook niet veel: ‘Dr. Tenhaeff now has 

a laboratory of his own in the Utrecht University buildings, but he is not really the 

experimenting type.’
929

 Heyn was het meest te spreken over de belangstelling van Duijker en 

Adriaan de Groot, die met hem in contact waren over het eventuele gebruik van de door hem 

ontwikkelde apparaten om buitenzintuiglijke waarneming te onderzoeken.
930

 

 

                                           
926 Zorab, ‘Bezoek Rhine’, 100. 
927 Linschoten, Idolen, 281; Busato (et al.), Van fenomenologie naar empirisch-analytische psychologie, 280. 
928 In 1953 en in 1958 bracht hij een bezoek aan zijn laboratorium in Durham, en Rhine zag hem als een persoonlijke vriend. Dit blijkt ook 

uit het feit dat de zoon van Heyn bij zijn verblijf aan een Amerikaanse universiteit geregeld op bezoek ging bij Rhine. (Persoonlijke 
mededeling van Sally Rhine Feather, de dochter van Joseph Banks Rhine.) 
929 Brief van Frans Heyn aan Joseph Banks Rhine (08-06-1951) (Doos 126 The Records of the Parapsychology Laboratory, 1893-1984, 

David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University). 
930 Ibidem. 
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PSYCHISCHE PHYSICA 

Duijker, De Groot, Van Lennep, Heyn en Tromp waren vanaf 18 juli 1950 betrokken bij de 

Stichting ter Bevordering van de Psychische Physica. Het initiatief tot oprichting van deze 

stichting was genomen door Tromp na het mislopen van zijn plan voor een laboratorium. De 

stichting had als doel ‘to examine without prejudice or prepossession, with a preferably 

international scientific team, the different aspects of psycho-physics, which was defined in 

1947 as the science which studies all physical and physico-chemical aspects of living 

phenomena in general, but in particular the physical and physico-chemical aspects of the 

fundamental biological problems of life studied by embryological sciences (especially 

physical embryology) and also the physic-physiological aspects of psychical phenomena.’
931

 

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde zag het eenvoudiger en meende dat de stichting 

zich bezighield met ‘de invloed (…) bestuderen van uitwendige physische velden op mens, 

dier en plant en het supersensorische waarnemingsvermogen van deze organismes, dat de 

oorzaak schijnt te zijn van de para-normale verschijnselen’.
932

 In de psychische fysica van 

Tromp stond de invloed van nog onbekende externe invloeden op het individu centraal.  

In de adviescommissie van deze hiervoor genoemde stichting hadden Heyn, De Groot, 

Duijker en Van Lennep zitting. In het bestuur van de stichting zaten verder meerdere 

medewerkers van TNO. De voorzitter was de ingenieur H. Alting, die van 1941 tot 1965 

directeur was van de Technisch Physische Dienst van TNO. Zijn plaatsvervanger bij deze 

dienst was de ingenieur H. de Zeeuw, die als secretaris van de stichting fungeerde. W.J. de 

Langen, professor belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam, was de penningmeester. 

Vanuit deze stichting ontving Van Busschbach steun bij de statistische berekeningen van de 

resultaten van zijn onderzoek.
933

 Hiervoor hoefde hij niet te rade te gaan bij Tenhaeff, wiens 

assistenten hem wel hadden geholpen met de verwerking van de scoringsformulieren maar 

die niet voldoende getraind waren in de statistiek om Van Busschbach daadwerkelijk van 

goed advies te kunnen voorzien. 

De Groot en Heyn werkten beiden bij Philips totdat ze professor werden. De Groot 

was daar van 1946 tot 1948 bedrijfspsycholoog en Heyn werkte tot 1948 als röntgenspecialist 

in het laboratorium.
934

 Bij Philips werden geregeld bijeenkomsten voor jonge academici 

                                           
931 ‘Fourth annual report June 1954’ (Doos 156 The Records of the Parapsychology Laboratory, 1893-1984, David M. Rubenstein Rare 
Book & Manuscript Library, Duke University). 
932 ‘Stichting ter bevordering van de psychische physica’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 94 III 37 (1950) 2698. 
933 Verslag van de zoektocht naar de papieren van Van Busschbach. De uitkomsten van zijn onderzoek lagen bij het ‘Dutch Mathematical 
Centre’ in Delft, toen Solco Tromp daar werkte. Croiset vindt de onderzoeksuitkomsten uiteindelijk terug (Archief Zorab, Bijzondere 

Collecties Koninklijke Bibliotheek 79 c3 doos 4). 
934 ‘Dr. Ir. Heyn hoogleraar’, Het dagblad: uitgave van de Nederlandsche dagbladpers te Batavia (24-12-1947); ‘“Universiteit moet 
overboord gegooid”’, De Telegraaf (28-11-1968), 21. 
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georganiseerd.
935

 De Groot kwam via de toegepaste psychologie bij Philips terecht op het 

terrein van de methodologie: ‘Ik merkte dat in de toegepaste psychologie de basis zwak was. 

Of laat ik het zo zeggen: de grondslagen van denken en onderzoek, die waren slecht. Er was 

gewoon een grote behoefte aan systematische methodologie, en langs die weg ben ik tot de 

methodologie gekomen.’
936

  

 De betrokkenheid van De Groot en zijn collega Duijker bij deze stichting valt te 

begrijpen vanuit hun interesse in methodologische ontwikkelingen. Beide hoogleraren hadden 

zich tot doel gesteld de psychologie een – in hun ogen – meer wetenschappelijk karakter te 

geven. Duijker werd in 1948 hoogleraar experimentele psychologie.
937

 Hij was daarmee de 

opvolger van Révész, bij wie hij had gestudeerd. Duijker had daarnaast wijsbegeerte 

gestudeerd onder Pos. Bij Révész was Duijker in 1946 gepromoveerd op een onderzoek naar 

de verhouding tussen taal en de psychologische werkelijkheid. Vanaf het moment dat Duijker 

werd aangesteld als hoogleraar was hij ‘op zoek naar een systematisch kader voor onderzoek 

en onderwijs’.
938

  

In het werk van Duijker stond gecontroleerd onderzoek naar het menselijk gedrag 

centraal. Dit onderzoek was bij voorkeur experimenteel van aard, omdat volgens Duijker het 

experiment het wetenschappelijk instrument bij uitstek was. Voor Duijker was en bleef de 

psychologie hierin wel een descriptieve wetenschap waarin geen ruimte was voor normatieve 

inmenging; het was niet aan de psycholoog om voor te schrijven hoe een mens zich zou 

moeten gedragen. De wetenschappelijke psychologie moest zich noodgedwongen beperken 

tot een feitelijke beschrijving van menselijke gedragingen. Een van de belangrijkste 

publicaties van Duijker was Nomenclatuur en systematiek der psychologie uit 1959. Hierin 

presenteerde Duijker zijn systematiek voor één psychologie die zich richtte op experimenteel 

onderzoek naar menselijk gedrag. Zijn daar voorgestelde onderverdeling in gedragsleer, 

functieleer, persoonlijkheidsleer, ontwikkelingsleer en methodeleer vormde in de jaren zestig 

de basis voor de verschillende nieuw-opgerichte psychologiefaculteiten in Nederland.
939

  

 Duijker was de naaste collega van De Groot.
940

 In 1949 werd hij hoogleraar 

toegepaste psychologie en in de jaren zestig zou zijn leerstoel worden omgezet in een 

professoraat voor de methodologie en grondslagen van de psychologie. De Groot was 

                                           
935 Busato (et al.), Van fenomenologie naar empirisch-analytisch psychologie, 257. 
936 Ibidem. 
937 Adriaan de Groot, ‘Levensbericht H.C.J. Duijker’ in Jaarboek KNAW (Amsterdam 1983) 172-177. Zie ook: Busato, Leve de psychologie, 

89-97.  
938 Ibidem, 89. 
939 Bert Duijker, ‘Nomenclatuur en systematiek der psychologie’, Nederlands tijdschrift voor de psychologie en haar grensgebieden 14 

(1959) 176-217, 208. 
940 Busato, Leve de psychologie, 107-113.  
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begonnen als student in de wis- en natuurkunde. Na zijn bezoeken aan de Internationale 

School voor Wijsbegeerte – waar hij ook in contact kwam met Jung en Adler – stapte hij 

eerst over naar de wijsbegeerte om zich vervolgens aan de psychologie te wijden. De Groot 

hield zich vooral bezig met de juiste methodologie voor de psychologie. Hij liet zich daarbij 

inspireren door onder anderen Karl Popper, op wiens ideeën hij zijn beroemde ‘empirische 

cyclus’ baseerde die hij in zijn Methodologie uit 1961 uitwerkte.
941

 In dit ideaaltypische 

voorschrift van wetenschapsbeoefening vormde de onderzoeker hypothesen op basis van 

observatie, die vervolgens door inductie moesten worden gepreciseerd. Met behulp van 

deductie formuleerde de onderzoeker daaruit voorspellingen die konden worden getoetst aan 

de empirie. In de laatste, vijfde, fase werden de uitkomsten geëvalueerd op theoretische 

merites, waarna de gehele cyclus weer opnieuw begon. Met zijn empirische cyclus legde De 

Groot de belangrijkste kwantitatief-methodologische grondslagen binnen de psychologische 

wetenschap in Nederland vast. 

Vooral met dit strakke voorschrift en de nadruk op uiterlijke verschijningsvormen 

zoals gedragingen – waar vervolgens statistische berekeningen op konden worden toegepast – 

stond de psychologie van Duijker en De Groot tegenover de Utrechtse fenomenologische 

psychologie. Waar de Utrechtse psychologen de menselijke persoonlijkheid in haar uniciteit 

wilden ontmoeten en begrijpen, waren de Amsterdamse psychologen er juist op gebrand 

menselijk gedrag te beschrijven en te voorspellen. Net als Linschoten zag De Groot de 

waarde van de fenomenologische psychologie vooral in de eerste fase van zijn cyclus, 

waarbij de observaties in ontmoeting de aanleiding konden vormen voor gedegen empirisch 

onderzoek, maar de Utrechtse fenomenologische psychologie was op zichzelf geen 

wetenschap in strikte zin.
942

 Voorspellen en toetsen werden, door het (voor)werk van De 

Groot in de jaren vijftig, vanaf de jaren zestig kernwaarden van het psychologisch onderzoek 

in Nederland.
943

  

Waar Tenhaeff zichzelf in de jaren vijftig als kwalitatief parapsycholoog diametraal 

tegenover de kwantitatieve aanpak positioneerde, was bij Heyn en de zijnen een zekere 

openheid en waardering ten aanzien van – onder andere – de fenomenologisch-

psychologische zienswijze te ontwaren. Observaties vanuit de praktijk konden zeker 

aanleiding geven tot verder onderzoek. Deze kwantitatieve parapsychologen waren zich sterk 

bewust van de psychologische essentie van het parapsychologische onderzoek, waarbij nu 

eenmaal mensen moesten worden onderzocht. Maar – meer dan Tenhaeff en de zijnen – 

                                           
941 Adriaan de Groot, Methodologie: grondslagen van onderzoek en denken in de gedragswetenschappen  (Den Haag 1961). 
942 Busato, Leve de psychologie, 86-87.  
943 Dehue, Regels van het vak, 180-215. 
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waren ze erop gebrand te proberen onomstotelijk de realiteit van bovennatuurlijke 

verschijnselen vast te stellen. Maar hoe dat te doen? Volgens de kwantitatief georiënteerde 

onderzoekers was alleen het experiment geschikt om tot overtuigend bewijs te komen; in het 

volle leven was alles multi-interpretabel. Volgens de kwantitatieve parapsychologen was 

samenwerking met de kwalitatieve onderzoekers dus mogelijk en zelfs wenselijk. 

Desalniettemin zouden in de loop van de jaren vijftig de onderlinge verhoudingen sterk 

verslechteren.  

 

 

TWEEDELING IN DE PARAPSYCHOLOGIE 

In 1953 vreesde Tenhaeff vanuit Amsterdam en Nijmegen concurrentie in het beroep op de 

Amerikaanse fondsen die ter beschikking zouden worden gesteld aan de parapsychologie in 

Nederland.
944

 Het leek hem daarom beter de SPR zo veel mogelijk buiten de ontwikkelingen 

te houden in het kader van zijn leerstoel. In een brief aan zijn secretaris Zorab schetste hij 

onomwonden de situatie: ‘Laten wij de hulp aan Nederland over de S.P.R. lopen dan bestaat 

de kans dat Tromp (en met hem Duiker [sic], De Groot, Heyn, enz.) om hun deel komen.’
945

 

In brieven aan Zorab noemde Tenhaeff voortdurend dit viertal als tegenpartij.
946

 Tenhaeff 

pleitte er daarbij vooral voor om Heyn, die nauw in contact stond met Rhine, zo veel 

mogelijk in het ongewisse te laten over eventuele financieringsmogelijkheden vanuit de 

Verenigde Staten.
947

  

Tenhaeff was er daarnaast vast van overtuigd dat ook na zijn benoeming als 

hoogleraar, Theo Rutten, de vroegere minister en hoogleraar psychologie in Nijmegen, zijn 

zinnen had gezet op de parapsychologie: ‘Rutten is in de grond niet veranderd. Hij maakt nu 

bonne mine à mauvais jeu. Nu mijn leerstoel er is zendt hij zijn leerlingen om van mij het 

kunstje af te kijken.’
948

 Eigenlijk verwachtte Tenhaeff een gecoördineerde katholieke aanval: 

‘Ik acht het zelfs mogelijk dat we een invasie van R.K. leden krijgen die voor Nijmegen 

opkomen.’
949

 Het zou de katholieken volgens Tenhaeff niet bevallen dat de parapsychologie 

                                           
944 Brief van George Zorab aan Eileen Garrett (24-01-1955) (Archief Zorab, Bijzondere Collecties Koninklijke Bibliotheek 79 c3 doos 2 

map correspondentie Tenhaeff), Brief van George Zorab aan Herman Gorter (30-12-1957) (Archief Zorab, Bijzondere Collecties 
Koninklijke Bibliotheek 79 c3 doos 8). 
945 Brief van Wilhelm Tenhaeff aan George Zorab (15-08-1953) (Archief Zorab, Bijzondere Collecties Koninklijke Bibliotheek 79 c3 doos 2 

map correspondentie Tenhaeff). 
946 Brieven van Wilhelm Tenhaeff aan George Zorab (07-07-1952 en 22-07-1952) (Archief Zorab, Bijzondere Collecties Koninklijke 

Bibliotheek 79 c3 doos 2 map correspondentie Tenhaeff). 
947 Brieven van Wilhelm Tenhaeff aan George Zorab (05-09-1952 en 03-09-1952) (Archief Zorab, Bijzondere Collecties Koninklijke 
Bibliotheek 79 c3 doos 2 map correspondentie Tenhaeff). 
948 Brief van Wilhelm Tenhaeff aan George Zorab (15-08-1953) (Archief Zorab, Bijzondere Collecties Koninklijke Bibliotheek 79 c3 doos 2 

map correspondentie Tenhaeff). 
949 Ibidem. 
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grotendeels door vrijmetselaars zoals hijzelf werd bedreven.
950

 Aan de uitgesproken 

katholieke Nijmeegse universiteit was er vanuit het religieuze uitgangspunt belangstelling 

voor de parapsychologie. Vanuit een christelijk oogpunt zouden buitenzintuiglijke 

verschijnselen veel invloed kunnen hebben op het dagelijks leven (en de geloofsbeleving).
951

 

Het is een kenmerk van de persoonlijkheid van Tenhaeff dat hij beducht was op concurrentie. 

Aan het einde van de jaren vijftig zou deze achterdochtige en dominante houding uiteindelijk 

bijdragen aan een breuk in de SPR.  

 

BREUK TUSSEN ZORAB EN TENHAEFF 

In de loop van de vijftiger jaren kwamen het kwalitatieve en het kwantitatieve kamp in de 

Nederlandse parapsychologie steeds meer tegenover elkaar te staan. Dit openbaarde zich 

onder andere in de verslechterende houding tussen Zorab en Tenhaeff. Zorab verschilde met 

Tenhaeff niet alleen van mening over de juiste methodologische aanpak in de 

parapsychologie; ook stond Zorab in de loop der jaren steeds sceptischer tegenover de 

verschijnselen.
952

 Uiteindelijk lagen aan de onderlinge problemen niet enkel methodologische 

geschillen ten grondslag, maar ook persoonlijke wrijvingen. 

Zorab werkte intussen intensief samen met de katholieke psychiater Jan Marlet. In 

1955 en 1956 deden ze gezamenlijk experimenten met Zenerkaarten onder schizofrenen in de 

katholieke Psychiatrische Inrichting Sint Anna in Venray, waar Marlet werkzaam was. Uit de 

pilotexperimenten met de patiënten aldaar kwam geen significant resultaat; Zorab richtte zich 

toen op één proefpersoon. Maar ook bij experimenten met vijftien proefpersonen leverden de 

Zenertesten uiteindelijk geen significant resultaat op.
953

 Hoewel de drie groepen: 

schizofrenen, manisch-depressieven en anderszins, onderling wel significant van elkaar 

verschilden in hun uitkomsten. Marlet had een uitgesproken interesse in het paranormale en 

zou in de jaren zeventig voorzitter worden van de SPR. In 1957 verscheen zijn boek 

Paranormale verschijnselen met een voorwoord van de Nijmeegse psychiater, neuroloog en 

psycholoog J.J.G. (Sjef) Prick, die Marlets inzet voor de parapsychologie waardeerde: ‘Dat ik 

dít boek gaarne met een kort woord inleid, vindt zijn oorzaak in meerdere overwegingen. 

Allereerst omdat de auteur mij van nabij bekend is als een degelijk wetenschappelijk werker, 

die tot verantwoorde critiek in staat is. Vervolgens omdat hij zich kan beroepen op een grote 

                                           
950 Tenhaeff aan Zorab (15-08-1953).  
951 Zie ook Van Mourik Broekman. 
952 Jan Kapper In Memoriam van George Zorab (Archief Zorab, Bijzondere Collecties Koninklijke Bibliotheek 79 c3 doos 8).  
953 Zie correspondentie tussen George Zorab en Joseph Banks Rhine (Doos 167 en 178 The Records of the Parapsychology Laboratory, 

1893-1984, David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University); George Zorab, ‘ESP experiments with psychotics’, 
Journal of the Society for Psychical Research 39 (1957) 162-164. 
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belezenheid en bovendien de gave bezit om de talrijke gegevens uit de litteratuur op juiste 

wijze te schiften. En tenslotte omdat hij het onderwerp op een oorspronkelijke en 

verantwoorde wijze heeft behandeld.’
954

 Marlet was volgens Prick als parapsycholoog een 

kritische en verantwoorde wetenschapper. 

Zorab schreef aan Rhine over de Zenerexperimenten die hij ondernam met Marlet.
955

 

Zorab had veel internationale contacten en hield een actieve correspondentie bij. In 

tegenstelling tot Tenhaeff had Zorab wel waardering voor onderzoek van ‘Amerikaanse 

huize’. Net als Heyn meende Zorab dat kwalitatief onderzoek de verschijnselen kon 

aandragen die zich voor ‘echt’ wetenschappelijk onderzoek leenden: ‘Bij de toepassing van 

de qualitatieve methode taxeert men de verschijnselen, welke zich bij een bepaalde 

proefpersoon (pp.) voordoen, op de waarde en de belangrijkheid welke deze voor het 

parapsychologisch onderzoek hebben.’ Volgens Zorab was bij het kwalitatieve onderzoek de 

rol van de beoordelaar nooit geheel uit te sluiten en werd daarom de kwantitatieve methode 

populair: ‘In deze erkenning is de reden gelegen van het feit dat er in de loop der laatste 

twintig jaar bij een aantal onderzoekers een voorkeur te bespeuren valt voor de toepassing der 

quantitatieve methode waarbij men de geringheid van de kans, dat de uitkomsten van een of 

ander onderzoek op rekening van het toeval dienen te worden geplaatst, nauwkeurig in een 

getal vermag uit te drukken.’
956

 Zorab zag de waarde van de kwantitatieve methode, maar dit 

onderzoek had vooralsnog weinig nieuwe kennis opgeleverd: ‘In dit opzicht heeft de 

toepassing der quantitatieve methode slechts een bevestiging gebracht van hetgeen 

proefnemingen jarenlang gedaan met toepassing der qualitatieve methode, ons hadden 

geleerd.’
957

 Hoewel Zorab voorstander was van methodologisch goed doordacht kwantitatief 

onderzoek stond wat hem betreft deze aanpak wel nog in de kinderschoenen. 

De breuk tussen Zorab en Tenhaeff kwam dan ook niet direct voort uit een diametraal 

andere opstelling over de juiste methodologische aanpak in de parapsychologie. De 

problemen spitsten zich in de loop van de jaren vijftig vooral toe op de positie van Tenhaeff. 

Zorab was samen met de arts Jan Kappers van mening dat de SPR en het TvP te veel werden 

gedomineerd door Tenhaeff. Op zijn beurt vond Tenhaeff dat Zorab hem niet genoeg steunde. 

Zo schreef Tenhaeff aan Zorab: ‘Enige maanden geleden zet je zonder meer van Busschbach 

tegen mij op. De man was er, op grond van jouw gegevens, heilig van overtuigd dat ik hem 

op het Dept. een beentje poogde te lichten. Hij belde verontrust Fischer op.’ Van Busschbach 

                                           
954 Jan Marlet, Paranormale verschijnselen (Bilthoven 1957) 8. 
955 Brief van George Zorab aan Joseph Banks Rhine (23-06-1957) (Doos 189 The Records of the Parapsychology Laboratory, 1893-1984, 

David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University). 
956 George Zorab, ‘Psychokinesis’, Tijdschrift voor Parapsychologie 19 (1951) 14-47, 14-15. 
957 Ibidem, 15. 
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was voor zijn studiereis naar de Verenigde Staten op zoek naar mogelijkheden tot 

financiering bij het Ministerie van Onderwijs. Tenhaeff vond het niet prettig dat hij door 

Fischer op het matje werd geroepen. In zijn lange werkdagen van wel ‘vijftien uur’ op de 

Springweg kreeg Tenhaeff steeds meer het vermoeden dat Zorab zich niet meer loyaal 

opstelde en dat hier persoonlijke redenen voor waren: ‘Ik zou je niet raden om in 1957 af te 

treden. Wel moet je hulp hebben.’
958

 Of Tenhaeff dit als secretaris bedoelde of persoonlijk 

bleef in het midden.  

Later in 1956 kreeg Zorab een hoogoplopend conflict met Tenhaeff. Volgens Zorab 

had Tenhaeff een aantal zaken aangepast in het jaarverslag en de notulen, zonder hem 

daarvan op de hoogte te stellen.
959

 Naar aanleiding van deze problemen werd in 1957 

besloten een nieuw bestuur aan te stellen. Maar ook dit verliep niet probleemloos: Kappers 

betichtte Tenhaeff van het omkopen van stemgerechtigden bij het kiezen van een nieuw 

bestuur.
960

 Uiteindelijk zou de Duitse letterkundige en hoogleraar Hubert Teesing tot 

voorzitter worden gekozen en werd W.J. Gorter de vervanger van Zorab als secretaris van de 

SPR.
961

  

 We hebben gezien dat in de jaren dertig zijn gedrevenheid Tenhaeff in een 

problematische relatie had gebracht met Dietz; in de jaren vijftig leek deze situatie zich te 

herhalen. Over de interne verhoudingen vanaf de jaren vijftig in de Nederlandse 

parapsychologie in het algemeen en in de SPR in het bijzonder, deden verschillende – 

gekleurde – verhalen de ronde.
962

 Het perspectief van een buitenlander geeft een 

genuanceerder beeld van de eigenschappen van Tenhaeff als parapsycholoog in de jaren 

vijftig. De Parapsychology Foundation wilde in de loop van dit decennium graag weten hoe 

de aan het Parapsychologisch Instituut ter beschikking gestelde fondsen werden besteed. 

Daartoe bezocht de secretaris Martin Ebon in 1956 – in opdracht van de directrice Garrett – 

Tenhaeff en zijn instituut. In zijn brieven en op een eerdere conferentie had Tenhaeff op deze 

secretaris geen al te beste indruk gemaakt en hij wilde Tenhaeff graag in zijn eigen habitus 

ontmoeten: ‘I found my visit with Prof. Tenhaeff valuable, in order to supplement the 

impression gained through his rather unsatisfactory and erratic letters, and the brooding, 

explosive personality he projected during last year’s Cambridge Conference.’ Wat er precies 

                                           
958 Brief van George Zorab aan de leden van de SPR (17-02-1958) (Archief Zorab, Bijzondere Collecties Koninklijke Bibliotheek 79 c3 
doos 2 map correspondentie Tenhaeff). 
959 Brief van George Zorab aan bestuur SPR (18-01-1957) (Archief Zorab, Bijzondere Collecties Koninklijke Bibliotheek 79 c3 doos 2 map 

correspondentie Tenhaeff). 
960 ‘Verslag: De heer Jan Kappers, 70 jaar’ (Archief Zorab, Bijzondere Collecties Koninklijke Bibliotheek 79 c3 doos 6). 
961 Brief van George Zorab aan bestuur SPR (01-12-1957) (Archief Zorab, Bijzondere Collecties Koninklijke Bibliotheek 79 c3 doos 2 map 

correspondentie Tenhaeff). 
962 In de verscheidene gehouden interviews was het dominante karakter van Tenhaeff een terugkerend thema. 
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was voorgevallen in Cambridge was onduidelijk, maar het maakte in elk geval voldoende 

indruk om ook door Zorab en Rhine te worden aangehaald.
963

 In zijn eigen omgeving bleek 

Tenhaeff naast enthousiast vooral ook ‘relaxed’, ‘affable’ en ‘open to critical questions’. Zijn 

ongetemperde, jeugdig enthousiasme werkte zelfs aanstekelijk. Het feit dat Tenhaeff alles 

zelf wilde doen maakte hem een enigszins jaloers type, maar tegelijkertijd ook een ijverig 

werker. Het academisch niveau van het werk van Tenhaeff had volgens Ebon wel soms te 

lijden onder zijn ongeduld.
964

  

Tenhaeff zette zich met hart en ziel in voor zijn parapsychologie; hij had grote 

ambities en wilde die met veel enthousiasme verwezenlijken. Hierbij verwachtte hij van zijn 

naaste medewerkers loyaliteit en was hij in zijn vasthoudendheid moeilijk van een gekozen 

route af te brengen. Hierdoor konden verschillende perspectieven over de beste aanpak van 

parapsychologisch onderzoek uiteindelijk de SPR doen splijten. 

 

ONDERZOEK NAAR PARANORMAAL BEGAAFDEN 

De openlijke wrijving tussen het kamp-Tenhaeff en het kamp-Zorab/Kappers kwam tot een 

kookpunt in 1959, waarbij de strijd tussen de kwantitatieve en de kwalitatieve 

onderzoeksbenadering ook een rol speelde. Hans Bendien promoveerde in dat jaar op zijn 

proefschrift Persoonlijkheidskenmerken van ‘paranormaal begaafden’ in het licht van de 

Rorschach. Dit onderzoek was mede mogelijk gemaakt door de Stichting ter Bevordering van 

de Psychische Physica. In zijn voorwoord schreef Bendien: ‘Tenslotte ben ik dank 

verschuldigd aan het bestuur van de Stichting ter Bevordering van de Psychische Physica, die 

het onderzoek heeft gefinancierd, en speciaal aan Prof. Dr. S.W. Tromp, die intensief heeft 

meegeleefd met het parapsychologisch onderzoek en door wiens bemiddeling wij in contact 

zijn gekomen met de proefpersonen van het psychologisch onderzoek.’
965

 De eerste promotor 

van Bendien was De Groot, maar hij had ook veel gehad aan de steun van Duijker: ‘Hij en 

professor Duijker zijn het geweest die mij hebben gevraagd aan een onderzoek op 

parapsychologisch gebied mee te werken, een onderzoek waaruit het materiaal voor dit 

proefschrift is voortgekomen. Hij [De Groot] heeft dit onderzoek gestimuleerd en er aan deel 

genomen.’
966

 Hiermee was dit proefschrift van Bendien een duidelijk product van de groep 

                                           
963 Brief van George Zorab aan Joseph Banks Rhine (09-06-1959) en Joseph Banks Rhine aan George Zorab (19-06-1959) (Doos 215 The 

Records of the Parapsychology Laboratory, 1893-1984, David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University). 
964 ‘Memorandum Martin Ebon’, gericht aan Eileen Garrett (doos 177 The Records of the Parapsychology Laboratory, 1893-1984, David M. 
Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University). 
965  Johannes Bendien, Persoonlijkheidskenmerken van “paranormaal begaafden” in het licht van de Rorschach (Amsterdam 1959) 

voorwoord.  
966 Ibidem. 
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kwantitatief georiënteerde parapsychologen, die Tenhaeff als zijn openlijke tegenstanders 

zag. 

Desalniettemin sloot het onderwerp van het onderzoek van Bendien sterk aan bij het 

werk van Tenhaeff zelf. Het onderzoek maakte deel uit van het onderzoeksprogramma dat de 

zojuist genoemde stichting voor zich zag. Bendien probeerde een heel basale vraag te 

beantwoorden: ‘[W]at zijn het toch voor mensen, deze personen die zich “paranormaal 

begaafden” noemen, deze helderzienden, magnetiseurs, wichelroedelopers e.d.?’
967

 Hiertoe 

werd onderzoek gedaan naar de persoonlijkheid van de ‘paranormaal begaafden’, op 

nagenoeg dezelfde manier als waarop dat ook in het Parapsychologisch Instituut werd gedaan 

door Wittenberg en Bloemsma. In totaal werden door Bendien 22 paranormaal begaafden 

onderzocht met de rorschachtest, de befaamde inktvlekkentest.  

In hun vermeende paranormale capaciteiten en in hun persoonlijkheidskenmerken 

werden de begaafden vergeleken met vier controlegroepen van niet-begaafden, eveneens 

bestaand uit telkens 22 personen. Bendien meende dat op basis van zijn onderzoek niet 

overtuigend was aangetoond dat de paranormaal begaafden daadwerkelijk over speciale 

krachten of bijzondere persoonlijke eigenschappen beschikten. Bendien concludeerde: ‘Wij 

menen de “paranormaal begaafden” te kunnen beschouwen als mensen die een subjectieve, 

“degeneratieve” realiteit sterk objectiveren, en die deze objectivering niet alleen buiten 

zichzelf, maar vooral ten opzichte van zichzelf doorvoeren.’
968

 Bendien beweerde niet dat 

paranormaal begaafden bedriegers waren, noch dat zij over werkelijke bovennatuurlijke 

vermogens beschikten, noch dat ze geestelijk gestoord zouden zijn. Volgens Bendien leefden 

paranormaal begaafden in een paranormale werkelijkheid, waarmee ze sterk overeenkwamen 

met wat veel andere mensen in hun religieuze leven deden. Het enige verschil was dat 

gelovigen een macht buiten zichzelf krachten toeschreven, terwijl paranormaal begaafden 

zichzelf deze macht toe-eigenden.
969

 Met het gebruik van hypothesen, controlegroepen en 

zijn experimentele opzet strookte het onderzoek van Bendien geheel met de methodologische 

eisen van Duijker en De Groot. Tegelijkertijd was de aard van het onderzoek – waarin de 

persoonlijkheid van de begaafden centraal stond – overeenkomstig met de 

onderzoeksuitgangspunten van Tenhaeff.  

In zijn proefschrift richtte Bendien zich expliciet tegen Tenhaeff, die bij een 

soortgelijke onderzoeksgroep op basis van persoonlijkheidsonderzoek tot de conclusie was 

                                           
967 Bendien, Persoonlijkheidskenmerken, 7.  
968 Ibidem, 147.  
969 Ibidem, 142.  
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gekomen dat er sprake was van paranormale begaafdheid.
970

 Tenhaeff voelde zich dan ook 

aangesproken en plaatste vervolgens een kritische bespreking in het Tijdschrift voor 

Parapsychologie. Volgens Tenhaeff ging het bij het onderzoek van Bendien al mis bij de 

selectie van zijn proefpersonen. Bendien had zijn proefpersonen geselecteerd op basis van 

‘door henzelf naar voren gebrachte “paranormale capaciteiten”’. Maar, zo stelde Tenhaeff, 

het was zaak alleen te werken met begaafden die hun capaciteiten al lang en breed hadden 

bewezen: ‘Volgens onze opvatting kunnen wij alleen die personen paranormaal begaafd 

noemen, die bij herhaling (en daarbij liefst onder experimentele omstandigheden) het bewijs 

geleverd hebben, dat zij tot opmerkelijke paranormale praestaties in staat zijn.’
971

 Hiermee 

kon Bendien dus volgens Tenhaeff per definitie geen uitspraken doen over de realiteit van het 

paranormale; daarvoor had hij met te gebrekkige begaafden van doen. Aan het slot van zijn 

bespreking benadrukte Tenhaeff dat hij toch echt zelf de specialist was op het gebied van de 

parapsychologie: ‘Wij willen deze bespreking niet eindigen alvorens onze verwondering uit 

te spreken over hetgeen wij in het voorwoord lezen over het aandeel dat twee, met name 

genoemde hoogleraren in de totstandkoming van dit proefschrift hebben gehad. (…) 

Ofschoon beide genoemde hoogleraren, evenals schrijver dezes, academisch gevormde 

psychologen zijn, hebben wij ons nochtans alle drie op verschillende gebieden der 

psychologie gespecialiseerd. Het komt mij voor dat zij beiden zeer verwonderd zouden zijn, 

als zij eens een proefschrift in handen kregen waarin te lezen stond, dat de promovendus 

leiding mijnerzijds had ontvangen op gebieden, waarop zij zich gespecialiseerd hebben.’
972

 

Het bevreemdde Tenhaeff dat niet hij maar De Groot en Duijker een promovendus op het 

gebied van zijn specialisme, de parapsychologie, hadden begeleid. Het laat zien dat Tenhaeff 

in de loop van de vijftiger jaren steeds meer in een geïsoleerde positie terechtkwam en dat hij 

– ondanks zijn leerstoel – niet als de wetenschappelijke autoriteit bij uitstek op het gebied van 

de parapsychologie werd gezien.  

In hetzelfde jaar dat Bendien zijn proefschrift publiceerde, stapten Kappers en Zorab 

uit de SPR. De houding van Tenhaeff maakte verdere samenwerking in 1959 onmogelijk. 

Ondanks dat het bestuur van de SPR en van het TvP was veranderd, bleef Tenhaeff volgens 

Kappers en Zorab te veel zijn eigen stempel op de Nederlandse parapsychologie drukken. 

Zijn pogingen om het stemproces over het nieuwe bestuur te beïnvloeden waren daar volgens 

hen een voorbeeld van. Kappers en Zorab besloten op eigen voet verder te gaan. In 1959 

                                           
970 Bendien, Persoonlijkheidskenmerken, 143.  
971  Wilhelm Tenhaeff, ‘Boekbespreking J. Bendien: Persoonlijkheidskenmerken van “paranormaal begaafden” in het licht van de 

Rorschach’, Tijdschrift voor Parapsychologie 27 (1959) 290-294, 290-291. 
972 Ibidem, 294. 
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richtte Kappers de Amsterdamse Stichting voor Parapsychologisch Onderzoek (ASPO) op. 

De ASPO kreeg ook een Haagse tak, die werd voorgezeten door Zorab en waar Barendregt en 

Duijker lid van werden.
973

 Verder werden er parapsychologische studiekringen opgericht in 

Haarlem en Rotterdam. Vanaf 1961 brachten deze studiekringen een tweemaandelijks eigen 

tijdschrift uit: de Spiegel der Parapsychologie. In het eerste nummer schreef Kappers een ten 

geleide waarin hij inging op de strijd in de SPR: ‘Voor wie geen vreemdeling is in het 

Jeruzalem van de Nederlandse parapsychologie, was het reeds jaren duidelijk, dat niet alles 

marcheerde zoals voor de huidige ontwikkelingsfase van deze wetenschap noodzakelijk was. 

Interne spanningen leidden op den duur tot een breuk in de oudste parapsychologische 

vereniging hier te lande, de S.P.R. Men kan dit betreuren, men kan dit toejuichen. De 

oorzaken zullen hier niet worden nageplozen, het feit blijft. Wellicht kan t.z.t. de 

samenwerking worden hersteld; er zal dan het een en ander moeten veranderen. De 

scheidslijn behoeft niet even absoluut te zijn als in het Jeruzalem van vandaag tussen 

Israeliers [sic] en Arabieren.’
974

 We zullen zien hoe in de volgende decennia deze tweedeling 

zou blijven voortbestaan.  

Tenhaeff was niet geïnteresseerd in methodologisch-experimentele verscherping van 

het parapsychologisch onderzoek en werkte daarmee ook zijn eigen isolatie en discussie over 

zijn positie in de hand. Dit betekende niet dat Tenhaeff wars was van experimenteel 

onderzoek of geheel en al kwantitatief onderzoek schuwde. Zo repliceerde zijn secretaresse 

Nikki Louwerens aan het einde van de jaren vijftig de experimenten van Van Busschbach bij 

kleuters op basisscholen in Utrecht. Zij was Tenhaeffs vertrouwelinge en dat zij zich 

bezighield met dit soort onderzoek laat zien dat de oppositie van de hoogleraar tegen 

kwantitatief onderzoek vooral ook retorisch werd ingezet.
975

  

Over het algemeen verzette hij zich echter wel tegen empirisch-analytisch onderzoek. 

Dit blijkt onder andere uit de bemiddeling van Heyn tussen Tenhaeff en Rhine tijdens een 

bezoek aan Rhine in 1961 zodat ze gezamenlijk Croiset zouden kunnen onderzoeken. Heyn 

had Rhine gevraagd 24 vakjes met persoonlijke eigendommen van laboratoriummedewerkers 

te verzamelen om vervolgens Croiset te vragen vanuit Nederland uitspraken te doen over 

deze eigendommen.
976

 Tenhaeff was ‘not amused’. Hij was niet gekend in het experiment en 

noemde het een ‘mockery’. Tenhaeff richtte zich ook expliciet tegen Rhine: ‘I often have the 

                                           
973 Van Dongen en Gerding, PSI, 87 en ook archief van Wim Kramer in IGPP. 
974 Kappers, ‘Ten geleide’, 3. 
975 Nicolauda Louwerens, ‘Paragnostische experimenten op kleuters in Utrechtse kleuterscholen genomen’, Tijdschrift voor Parapsychologie 
26 (1958) 231-250; Nicolauda Louwerens, ‘Paragnostische experimenten op kleuters in Utrechtse kleuterscholen genomen’, Tijdschrift voor 

Parapsychologie 28 (1960). 
976 Brief van Frans Heyn aan Joseph Banks Rhine (12-07-1961) (Doos 233 The Records of the Parapsychology Laboratory, 1893-1984, 
David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University). 
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impression that you do not see like Bender and I parapsychology as a psychological science.’ 

Hier plaatste Tenhaeff zijn eigen benadering van de psychologie, en die van de Duitse 

parapsycholoog Hans Bender, als vanouds tegenover de Amerikaanse benadering, die 

volgens hem geen ‘echte’ psychologie was.
977

 In antwoord op Tenhaeff bleef Rhine 

benadrukken hoe belangrijk samenwerking was, ondanks hun verschillen, die wat hem betreft 

sowieso minder groot waren dan zijn Nederlandse counterpart zich voorstelde. Maar na deze 

briefwisseling kwam het contact tussen beiden tot een einde; er zouden geen brieven meer 

heen en weer worden gestuurd.
978

  

 

METHODOLOGIE 

In de ontwikkelingen binnen de psychologische wetenschap – waarin de methodologie een 

steeds belangrijkere rol kreeg toebedeeld – kon vooral de kwantitatieve parapsychologie een 

didactische rol gaan vervullen. Door haar omstreden object stond de parapsychologie onder 

grote druk methodologisch goed doortimmerd aan de slag te gaan. In zijn klassieker 

Methodologie: grondslagen van onderzoek en denken in de gedragswetenschappen gebruikte 

De Groot parapsychologisch onderzoek ter illustratie van mogelijke problemen binnen de 

wetenschappelijke psychologie.
979

 Zo zag De Groot het onderzoek naar paranormale 

verschijnselen als voorbeeld van een onderzoeksterrein waar de theorievorming nog 

achterbleef, omdat het ‘werkelijkheidsgebied in kwestie te weerbarstig is’.
980

 Ook gebruikte 

De Groot prognosie – het voorspellen van de toekomst – als voorbeeld van een 

‘deterministische existentie-hypothese’. Vanuit de grondvorm ‘Er is tenminste één A, die B 

is’ is de hypothese hier dat er in elk geval één iemand (A) is die buitenzintuiglijk bepaalde 

aspecten van de toekomst kan waarnemen (B). Het is dan de taak van de onderzoeker die A te 

vinden die inderdaad in staat tot B is.
981

 Het onderzoek van bijvoorbeeld Van Busschbach 

was er inderdaad op gericht om te laten zien dat het mogelijk was buitenzintuiglijk iets waar 

te nemen. 

Voor de vraag wanneer een hypothese als bevestigend gold, gebruikte De Groot 

eveneens graag de parapsychologie: ‘Een interessant voorbeeld is, opnieuw, dat van de 

existentie van paranormale verschijnselen (telepathie en helderziendheid).’ In bepaalde 

onderzoeken, zoals die van Van Busschbach, werd volgens De Groot ‘aan de strengst 

                                           
977 Brief van Joseph Banks Rhine aan Wilhelm Tenhaeff (01-10-1962) (Doos 253 The Records of the Parapsychology Laboratory, 1893-

1984, David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University). 
978 Brief van Joseph Banks Rhine aan Wilhelm Tenhaeff (26-11-1962) (Doos 253 The Records of the Parapsychology Laboratory, 1893-
1984, David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University). 
979 In het register wordt onder ‘parapsychologie’ verwezen naar E.S.P. 
980 De Groot, Methodologie, 44. 
981 Ibidem, 81. 
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denkbare probabilistische confirmatie-eisen voldaan’. De kans dat het hier om toeval ging en 

niet om echte effecten achtte De Groot zeer klein. Maar dat betekende evenwel niet dat de 

uitkomsten van dergelijk onderzoek zomaar geaccepteerd zouden worden, ‘(…) omdat de 

inhoud van de hypothese zo moeilijk te rijmen valt met wat wij verder van de wereld 

weten’.
982

 Hier brak het gebrek aan theorievorming de parapsychologie dus op. Maar het was 

ook mogelijk dat het onderzoek naar buitenzintuiglijke waarneming uiteindelijk zou 

bijdragen aan een revolutie in denkbeelden, volgens De Groot. ‘Niet alleen bij duidelijk 

onvolmaakte, maar ook bij de meest onaanvechtbaar schijnende theorieën zijn modificaties, 

of zelfs revoluties in de denkbeelden, niet geheel uitgesloten.’ Hier was Einsteins 

relativiteitstheorie als modificatie van Newtons zwaartekrachtwetten natuurlijk een 

schoolvoorbeeld, maar: ‘Andere voorbeelden zijn de negatieve universele hypothesen over de 

onmogelijkheid van een generatio spontanea – ontstaan van leven uit dode materie – en van 

de onmogelijkheid van “waarneming” buiten de bekende zintuigen om (E.S.P. = extra 

sensory perception); twee hypothesen, aan de weerlegging waarvan tegenwoordig tenminste 

hard wordt gewerkt.’
983

 

De meeste aandacht voor parapsychologisch onderzoek van De Groot ging naar het 

onderzoek van Van Busschbach. De paragraaf over ‘objectieve uitschakeling’ was geheel 

gewijd aan zijn experimenten.
984

 Volgens De Groot waren nergens de 

‘objectiviteitsproblemen’ en de ‘contaminatie-mogelijkheden’ zo groot als bij dit soort 

onderzoek. Zo was volgens De Groot vaak gebleken dat de mate waarin de onderzoekers 

geloofden in de verschijnselen van doorslaggevende invloed was op de uitkomst van 

parapsychologische experimenten. Dat maakte dat de onderzoeker zeer kritisch moest zijn: 

‘Het is van groot belang de experimentele condities zeer strak te houden, om de mogelijkheid 

van onwillekeurig gegeven en onwillekeurig maar toch zintuigelijk opgevangen, seinen of 

indicaties volstrekt uit te sluiten.’
985

 Maar nog grotere problemen zou de parapsychologisch 

onderzoeker – oftewel Van Busschbach – volgens De Groot tegenkomen bij de interpretatie 

van de resultaten. Een interpretatieprobleem voor Van Busschbach was dat de leerlingen in 

zijn experimenten zich niet altijd hadden gehouden aan de instructies. Zo streepten zij soms 

niet keurig één antwoord aan, maar soms wel twee of drie of zelfs geen. De Groot stelde de 

vraag: ‘Mag men deze elementen eenvoudig uit de steekproef uitschakelen en het percentage 

                                           
982 De Groot, Methodologie, 109. 
983 Ibidem, 118. 
984 Ibidem, 205-208. 
985 Ibidem, 206. 
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treffers op het overblijvende totaal berekenen?’
986

 Het antwoord van De Groot daarop was 

dat dat prima was, zolang de uitschakeling van bepaalde scores maar objectief gebeurde. De 

manier om dit te bereiken was door vooraf al beslissingen te nemen over welke scores buiten 

beschouwing werden gelaten, zodat het niet zo kan zijn dat bij de telling nog werd besloten 

bepaalde scores niet te tellen.
987

  

Van Busschbach had zelf over deze uitschakelingskwestie in 1956 een discussie 

gevoerd met Rhine, waarbij hij een striktere richtlijn hanteerde dan zijn Amerikaanse 

leermeester. Van Busschbach meende dat de niet volgens de instructies gegeven antwoorden 

als fout moesten tellen, terwijl Rhine vond dat ze buiten beschouwing konden worden 

gelaten.
988

 Deze kwestie werd belangrijk op het moment dat er een artikel van Van 

Busschbach gepubliceerd zou worden in het Journal of Parapsychology. Rhine vond dat Van 

Busschbach zich er niet al te druk over moest maken: ‘My own judgment would be that no 

one is going to be interested and it is just a question of satisfying our editorial curiosity on the 

matter now that the question has arisen.’
989

 Uiteindelijk legde Van Busschbach zich neer bij 

de mening van Rhine, hoewel hij in zijn Nederlandstalige artikel wel graag zijn eigen 

benadering wilde hanteren. Van Busschbach correspondeerde vervolgens ook met De Groot 

over zijn methodologische problemen, waarna deze de bespreking ervan opnam in zijn 

methodologische publicatie.
990

 De Groot was het eens met Rhine dat het op basis van tevoren 

bepaalde criteria mogelijk was bepaalde antwoorden uit te sluiten. Voor De Groot – en ook 

voor Duijker – was de geldigheid van de methodologie van parapsychologisch onderzoek het 

criterium op basis waarvan de uitkomsten serieus moesten worden beschouwd, of helemaal 

niet. 

Op zijn eigen belangstelling voor de parapsychologie ging De Groot in 1969 tijdens 

een interview expliciet in. De Groot werd geconfronteerd met de volgende uitspraak van 

Barendregt: ‘Hij [De Groot] heeft een zwak puntje. Misschien omdat hij zo weinig met 

mensen omgaat, kun je deze zeer kritische man belazeren met magnetisme en occulte 

verschijnselen en zo. Daar is hij best gevoelig voor, hij kan op een gegeven moment ergens 

heel naïef intrappen. Zodra hij thuis is denkt hij er natuurlijk wel weer heel anders over.’ 

                                           
986 De Groot, Methodologie, 207. 
987 Ibidem, 208. 
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990 Johan van Busschbach aan Lou van Busschbach (27-02-1960) (persoonsarchief Van Busschbach, particulier bezit).  

238



  HOOFDSTUK 6 AFWIJKING IN EXPERIMENT 

 

Deze uitspraak van Barendregt was opvallend omdat deze zelf ook betrokken was geweest bij 

parapsychologisch onderzoek.
991

  

Inderdaad was De Groot meer geporteerd voor de parapsychologie dan misschien op 

het eerste gezicht zou worden verwacht. De Groot reageerde namelijk als volgt op de 

uitspraak van Barendregt: ‘Dat er zo iets als telepathie bestaat, daar geloof ik wel in, of 

eigenlijk is dat geen kwestie van geloof, maar van een reeks experimenten, die toch echt wel 

zoveel hebben opgeleverd dat het verschrikkelijk moeilijk is om te blijven ontkennen dat het 

bestaat.’ Hij vervolgde: ‘Ik zou niet willen zeggen dat ik in occulte verschijnselen geloof, 

maar ik zou het kortzichtig vinden om de mogelijkheid af te wijzen. Het feit dat het bestaan 

ervan ons wereldbeeld in de war brengt, mag natuurlijk geen aanleiding zijn om te zeggen dat 

het niet kan bestaan.’
992

 Op basis van het experimenteel bewijs van bijvoorbeeld het streng-

methodologische werk van Van Busschbach meende De Groot dat het parapsychologisch 

onderzoek wel degelijk het een en ander had opgeleverd.  

Ook Duijker liet zich later uit over zijn interesse in de parapsychologie, waarbij hij 

eveneens de experimentele onderbouwing van de beweringen het belangrijkst achtte, maar 

wat minder overtuigd leek dan De Groot. In de jaren zeventig bracht de uitgever Lemniscaat 

onder redactie van Duijker de reeks Menselijke mogelijkheden uit. In deze reeks stond de 

‘zelfontplooiing van de hedendaagse mens centraal’. De verschillende auteurs behoorden 

hoofdzakelijk tot de stroming van de humanistische psychologie en presenteerden 

controversiële denkbeelden.
993

 Eén van de boeken in deze reeks ging over de 

parapsychologie. Het betrof een vertaling van New directions in parapsychology, een bundel 

onder redacteurschap van de Britse parapsycholoog John Beloff. Duijker schreef een ten 

geleide bij de bundel. Door de moeilijke inpasbaarheid van parapsychologisch onderzoek in 

ons huidige beeld van de werkelijkheid was de neiging groot om de paranormale 

verschijnselen geheel naar het land der fabelen te verwijzen, volgens Duijker. Maar 

parapsychologen deden wel degelijk serieus onderzoek: ‘Via vernuftige en vaak zeer 

ingewikkelde methoden trachten zij uit te vinden wat er eigenlijk aan de hand is en hoe men 

dat zou kunnen beschrijven.’
994

 Volgens Duijker was er op het gebied van de parapsychologie 

nog veel onduidelijk, maar dat gold wel voor meer terreinen van het psychologisch 

                                           
991  Zo ging Barendregt in 1963 mee naar Praag om daar de beroemde Tsjecho-Slowaakse parapsycholoog Rýzl te ontmoeten en 
experimenten te doen in zijn laboratorium. Hierover werd, onder anderen door Barendregt, gepubliceerd: Milan Rýzl, Johan Barendregt, 

P.R. Barkema en Jan Kappers (1965), ‘An ESP experiment in Prague’, Journal of Parapsychology 29 (1965) 176-184. Ze onderzochten 

Pavel Stepanek, een medium. 
992 M. Korzec en P. Kole, ‘Methodoloog De Groot: “Ik ben getrouwd met de rationaliteit”’, Haagse Post 62 32 (1975) 10-13. 
993 John Beloff, H.M. Mooijman en Arthur Koestler, Parapsychologie vandaag: nieuwe vormen van onderzoek (Rotterdam 1975). Zie 

voorwoord. 
994 Ibidem, 5. 
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onderzoek. Met meer onderzoek zouden de ‘raadsels’ weleens kunnen worden opgelost: ‘Als 

ons inzicht wat verder is gevorderd, zou het heel goed kunnen blijken, dat het onderscheid 

tussen “paranormale” en “normale” psychologie slechts een manifestatie is van onze huidige 

onwetendheid op beide terreinen.’
995

 Hiermee was Duijker aanzienlijk minder stellig dan De 

Groot, die daadwerkelijk ruimte liet voor het bestaan van buitenzintuiglijke of 

bovennatuurlijke fenomenen. 

 Dat De Groot en Duijker ook na de jaren vijftig uitlatingen deden over de 

parapsychologie laat zien dat ook in de jaren zestig en zeventig de parapsychologie nog volop 

in de belangstelling stond en bovendien verweven was met de ‘gewone’ psychologie. Een 

doorwrochte methodologische basis van parapsychologisch onderzoek zou ook in latere 

decennia van groot belang blijven. 

 

 

CONCLUSIES 

In de jaren vijftig vond een herverkaveling van de Nederlandse psychologie plaats. In het 

vorige hoofdstuk hebben we gezien dat de specifieke, fenomenologische, benadering van de 

psychologie in Utrecht een gunstig klimaat vormde voor de parapsychologie en dat Tenhaeff 

bijzonder hoogleraar werd. Tegelijkertijd ontwikkelde de psychologie zich buiten de 

Utrechtse universiteit op een meer experimentele grondslag. De juiste methodologische 

afwegingen bij het opzetten van een experiment werden door onder anderen De Groot en 

Duijker steeds belangrijker geacht. Met de empirische cyclus van De Groot uit 1960 kwam er 

een blauwdruk te liggen voor de aanpak van psychologisch onderzoek. 

 Hoewel Tenhaeff zelf wars was van reductionistisch, kwantitatief onderzoek werd er 

in de jaren vijftig wel degelijk veelvuldig experimenteel onderzoek gedaan naar 

buitenzintuiglijke informatieoverdracht. Hierbij speelde de uitsluiting van externe factoren 

een belangrijke rol en werd het onderzoek gedaan in een gecontroleerde omgeving. 

Bovendien ging het hier om kleine, statistisch significante afwijkingen van wat werd 

verwacht op basis van kans. Hierbij konden prima ‘gewone’ proefpersonen worden 

onderzocht, zoals de schoolkinderen met wie Van Busschbach zijn raadspelletjes deed. De 

opzet en de uitvoering van zijn parapsychologisch onderzoek waren net als die van Heyn 

congruent met de bredere ontwikkelingen op het gebied van de experimentele psychologie. 

Tegelijkertijd was er eveneens ruime belangstelling voor wichelarij en aardstralen. Hier werd 

                                           
995 Beloff (et al.), Parapsychologie vandaag, 6. 
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de materie eveneens reductionistisch benaderd, door de proefpersonen aan herhaalbare testen 

te onderwerpen ofwel door het verklaringskader te herleiden tot natuurkundige theorieën. 

De Groot en Duijker stonden niet onwelwillend tegenover de parapsychologie en 

waren betrokken bij parapsychologisch onderzoek. Bovendien zag De Groot in het 

parapsychologisch onderzoek een illustratie van een aantal van zijn belangrijke regels voor 

het correct uitvoeren van onderzoek. Het onderzoeksobject – buitenzintuiglijke 

informatieoverdracht – hoefde niet per se te worden ‘ontmoet’ om begrepen te worden; het 

was ook mogelijk om in experimenten te zoeken naar bewijs voor het bestaan van deze 

fenomenen. Op basis van dergelijk zorgvuldig en streng uitgevoerd onderzoek waren dan 

ontwikkelingen mogelijk, waarbij – zoals Duijker dacht – het onderscheid tussen 

parapsychologie en psychologie weleens helemaal zou kunnen komen te vervallen. 

Het had er alleen wel de schijn van dat het kwantitatieve, experimentele onderzoek in 

mindere mate aansloot bij de publieke interesse dan de kwalitatieve, fenomenologisch-

psychologische bestudering van het paranormale. Veel van het kwantitatief gerichte 

onderzoek kwam uiteindelijk tot negatieve conclusies ten aanzien van het bewijs van 

buitenzintuiglijke informatieoverdracht. Ook bij Van Busschbach bleek de statistische 

significantie uiteindelijk niet herhaalbaar. De splitsing in de SPR aan het einde van de jaren 

vijftig was de voorbode van een naderende tweedeling in de parapsychologie. In de ene 

richting zou de (goede) verhouding tot het grote publiek de boventoon voeren en in de andere 

richting werd geprobeerd met name de wetenschappelijke legitimiteit te waarborgen.  

In het volgende hoofdstuk staan de jaren zestig centraal, waarin in de gehele 

psychologie de kwantitatief-experimentele benadering dominant werd. 
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HOOFDSTUK 7 STOELENDANS MACABRE 

EEN GEWONE LEERSTOEL VOOR DE PARAPSYCHOLOGIE 1963-1974 

 

 

 

De verscheidenheid van deze namen  

en van de dingen waar zij voor stonden,  

wees er al dadelijk op – en dat is tot nu toe zo gebleven –  

dat belangstelling voor parapsychologische onderwerpen  

vogels van sterk uiteenlopende pluimage tezamenbrengt.  

Adolf Bayer
996

 

 

 

 

PSYCHOKINESE OP TELEVISIE 

Op 16 december 1964 vond om tien voor tien ’s avonds een ‘wereldprimeur’ plaats. Er werd 

een ‘zuiver wetenschappelijk experiment’ uitgezonden door de VPRO ‘waarbij de 

wetenschap gebruik maakt van de mogelijkheden van de TV als massamedium’. In het 

experiment zou worden geprobeerd ‘door collectieve gedachten-concentratie (van alle 

kijkers) in te grijpen in een materieel gebeuren’.
997

 Het ging hier om een onderzoek naar het 

bestaan van psychokinese. Uit onvrede over de beperkte herhaalbaarheid van 

parapsychologische experimenten hadden de psychologen Manuel van Loggem en Rob 

Greiner het plan opgevat zelf een experiment te ontwerpen. De televisie-uitzending, die drie 

kwartier zou duren, werd geregisseerd door de cineast en psycholoog Emile van Moerkerken. 

 De psychologen hadden de ingenieur en wetenschappelijk medewerker van het 

Instituut voor Fonetische Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, Johannis 

Blom, bereid gevonden om een apparaat te ontwerpen waarmee het psychokineseonderzoek 

kon worden gedaan. Dit apparaat, dat tussen de ‘vijf- en tienduizend gulden’ had gekost en 

werd bekostigd door de VPRO, bestond uit een ‘pyramide-vormig’ bord met daarop 

honderden spijkertjes.
998

 Dit bord werd rechtop gezet om van boven vervolgens 256 balletjes 

                                           
996 A.E. Bayer, ‘Bij het begin van de veertigste jaargang van het Tijdschrift voor Parapsychologie’, Tijdschrift voor Parapsychologie 40 

(1972) 1-8, 1-2. 
997 ‘Psychokinese’, Limburgs Dagblad (15-12-1964) 7. 
998 ‘Woensdagavond op de TV: psychokinese’, De Tijd De Maasbode (15-12-1964) 6. 
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naar beneden te laten vallen. Onder normale omstandigheden zouden de balletjes eenmaal 

beneden de vorm aannemen van een gausscurve of normaalverdeling. Dat betekende dat 

onder normale omstandigheden de ene helft van de balletjes aan de rechterkant zou 

terechtkomen en de andere helft aan de linkerkant, en dat de meeste balletjes in het midden 

terechtkwamen en de minste aan de uiterste zijkanten. Aan de kijkers van het experiment 

werd gevraagd de balletjes met hun ‘gedachtekracht’ naar links of naar rechts te doen 

bewegen, waarbij de verwachting was dat dit de kansverdeling zou beïnvloeden.  

Het experiment was gebaseerd op Amerikaans onderzoek en dan met name op het 

werk van Rhine. Rhine had zich in de jaren vijftig en zestig onder andere toegelegd op 

onderzoek naar de mogelijkheid van mentale invloed op de uitkomst van geworpen 

dobbelstenen. Waar Rhine steeds één proefpersoon vroeg een test voortdurend te herhalen, 

was de overtuiging van de Nederlandse psychologen dat door gebruik te maken van een veel 

grotere onderzoeksgroep de resultaten duidelijker en dus overtuigender zouden zijn. Deze 

aanpak paste qua vorm ook in de Nederlandse traditie, die was ingezet door Heymans en 

werd voortgezet door Van Busschbach en anderen. Wat betreft de inhoud van het experiment 

stond hier nu expliciet psychokinese centraal, terwijl voorheen buitenzintuiglijke 

informatieoverdracht het onderwerp van onderzoek vormde.  

De vragen die de psychologen wilden beantwoorden waren: ‘Bestaat psychokinese en, 

zo ja, in welke mate?’ en vervolgens ‘Is deze gedachtekracht in staat in te grijpen in een op 

zichzelf fysisch verlopende gebeurtenis?’
999

 Tijdens de uitzending gaven Van Loggem en 

Greiner een inleiding over parapsychologie en psychokinese voordat de kijkers werd 

gevraagd de balletjes naar een bepaalde kant te wensen. Ze herhaalden de proef vier keer, 

waarbij het publiek afwisselend de balletjes naar links of naar rechts moest sturen. Er waren 

geen speciale handelingen van de kijkers nodig: ‘Men behoefde (…) slechts ontspannen naar 

de kogeltjes op het scherm te blijven kijken, juist als men naar de vlammen in het haardvuur 

staart en daarbij te wensen dat ze links of rechts zouden gaan.’
1000

  

Er werden maatregelen getroffen om het experiment onder zo ideaal mogelijke 

omstandigheden te laten plaatsvinden. Om eventuele externe invloeden zo veel mogelijk uit 

te sluiten had de Bussumse politie de wegen rondom de studio waarvandaan het experiment 

werd uitgezonden, afgesloten voor zwaar verkeer. Bovendien werd het experiment uitgevoerd 

onder ‘streng wetenschappelijk’ toezicht van een drietal hoogleraren, namelijk de fysicus 

Hugo Hamaker, die in 1960 tot hoogleraar in de toegepaste statistiek was benoemd in 

                                           
999 Ibidem 6. 
1000 ‘Psychokinese experiment leverde niets op’, Limburgs Dagblad (17-12-1964) voorblad. 
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Eindhoven, Adriaan de Groot en de fysicus Jaap Kistemaker, die in de jaren zestig voorzitter 

was van de SPR.
1001

 Over de rol van deze laatste hoogleraar was vooraf enige ophef ontstaan. 

Zo had de fysicus zich in een intern memo, dat per ongeluk was uitgelekt, laten ontvallen: 

‘Mocht er toch een positief resultaat uit het experiment voortkomen, dan is dat waarschijnlijk 

het gevolg van een fout in de experimentele opstelling.’
1002

 Hiermee leek Kistemaker zelf 

geen positieve verwachtingen van het experiment te hebben, en verwacht werd dan ook dat 

hij zich uit de commissie zou terugtrekken. Maar de professor benadrukte dat het hem erom 

was te doen geweest zo zorgvuldig mogelijk een eventueel positief resultaat tegen het licht te 

houden en hij bleef deel uitmaken van de commissie.  

 Zorgvuldige bestudering van een positieve uitkomst bleek niet nodig; significant 

positief resultaat bleef uit. Er hadden meer dan drie miljoen mensen naar het experiment 

gekeken, 56% van alle televisiekijkers die avond.
1003

 Daarvan hadden achthonderd mensen 

een enquête ingevuld, op basis waarvan kon worden geconcludeerd dat van de kijkers 68% 

had meegewerkt aan het experiment, wat neerkwam op ruim twee miljoen deelnemers. Er 

waren daarbij 130.000 (4%) kijkers geweest die expres de balletjes de andere kant op hadden 

gewenst dan de opdracht was.
1004

 Wanneer in de vier series van de experimenten de afwijking 

naar links of naar rechts was opgelopen tot meer dan 108 balletjes, zo waren de geleerden 

vooraf eens geworden, zou dat bewijs kunnen vormen voor het bestaan van psychokinese, 

met een toevalskans van slechts één procent. Maar de afwijking bleef steken op 47 

balletjes.
1005

  

 De resultaten van de experimenten waren ‘door een elektronisch telwerk geregistreerd 

en fotografisch vastgelegd’. Hieruit bleek – ondanks het uitblijvende significante resultaat – 

dat de 47 balletjes die een andere kant uit vielen wel een duidelijke voorkeur hadden om naar 

links te vallen. Dit was een onverwacht effect. Uit De Telegraaf: ‘Professor Kistemaker zei 

hieromtrent letterlijk: “Ik ben erg verbaasd; ik weet niet wat er aan de hand is, en ik begrijp 

het niet. Er is iets vreemds.”’ Enkele kijkers suggereerden dat misschien door de 

studiolampen de spijkertjes heet waren geworden, daardoor van vorm waren veranderd en 

daarmee de valrichting van de balletjes hadden beïnvloed.
1006

 Waar de journalisten van De 

Telegraaf en het Algemeen Handelsblad hierdoor meenden dat het televisie-experiment wel 
                                           
1001 Jacob Kistemaker, ‘Een psychokinese experiment voor de televisie’, Tijdschrift voor Parapsychologie 32 (1965) 33-37; Wilhelm 

Tenhaeff, ‘Critiek en anti-critiek’, Tijdschrift voor Parapsychologie 32 (1965) 165-166; A. Blaauw, ‘Een opmerking over een belangrijke 

statistische kwestie’, Tijdschrift voor Parapsychologie 32 (1965) 167; H. Zanstra, ‘Commentaar op het artikel van prof. Blaauw’, Tijdschrift 
voor Parapsychologie 32 (1965) 168-170.  
1002 De Tijd De Maasbode, 6. 
1003 Op het andere net was voetbal te zien. 
1004 ‘Psychokinese bestaat niet’, Het Vrije Volk (30-12-1964); ‘Psycho-kinese proef van VPRO: “denkwerk” van 2 miljoen kijkers leverde 

niets op’, Friese Koerier (30-12-1964) 2.  
1005 Limburgs Dagblad, voorblad. 
1006 ‘Kijkers “wensten” tevergeefs: kogels vielen niet zoals zij wilden’, De Telegraaf (17-12-1964) 15. 

245



 

 

degelijk interessante uitkomsten kende, oordeelden andere media negatiever. Zo kopte De 

Waarheid: ‘Er klopte geen bal van. Psychokinese-experiment volslagen mislukking.’ Vooral 

de betrokkenheid van Kistemaker betekende volgens deze krant weinig goeds: ‘In de 

“professoren-jury” had ook prof. Kistemaker zitting. Hij noemde het experiment 

“wetenschappelijk verantwoord”. Gezien de weinig kieskeurige opvatting die hij van 

“zuiver” wetenschappelijk werk al eerder demonstreerde, zal dat weinigen kunnen 

verbazen.’
1007

 Kistemaker leek dan wel een kritische houding aan te nemen tegenover het 

experiment, toch was zijn reputatie als wetenschapper niet onomstreden. 

 De meningen over de opzet en de uitkomst van het televisie-experiment liepen sterk 

uiteen. In Het Vrije Volk werd vol lof geschreven over de uitzending, die ‘bijna zo spannend 

[was] als een verkiezingsavond’. Het experiment werd in deze krant ook als didactisch 

interessant gezien: ‘Helemaal los van het resultaat kan gezegd worden, dat de presentatie van 

dit experiment buitengewoon boeiend en helder was, bijzonder geschikt om de kijkers, die 

niet dagelijks met de strenge maatstaven van wetenschappelijk denken en kritisch redeneren 

worden geconfronteerd, eens een kijkje in die wereld te gunnen.’ De medewerking van de 

psychologen en de hoogleraren ‘maakten duidelijk dat over één nacht ijs gaan in dit milieu 

wel als een der zeven hoofdzonden geldt’. Ook het apparaat waarmee het experiment werd 

gedaan kon rekenen op lof: ‘Maar ook mag men zijn pet diep afnemen voor de precisie van 

het door ir. Blom ontworpen toestel. Wat een heerlijke machine! Net iets voor zo’n 

geruchtmakende Bewogen Beweging-expositie in het Amsterdams Stedelijk Museum.’
1008

 

 In het tijdschrift Wetenschap en Samenleving – een uitgave van het Verbond van 

Wetenschappelijke Onderzoekers – stuitte juist dit kijkje in de keuken van de wetenschap 

Louis van der Tweel tegen de borst. De professor in de medische fysica had zich in 1950 

beziggehouden met het onderzoek naar aardstralen voor de KNAW (zie het vorige hoofdstuk) 

en hij meende dat wetenschappers een grote verantwoordelijkheid hadden ten aanzien van het 

onderzoek naar de bovennatuur. Wanneer een wetenschapper zich inliet met dit onderzoek, 

zoals de toezicht houdende hoogleraren Hamaker, De Groot en Kistemaker hadden gedaan, 

werd volgens Van der Tweel onterecht legitimiteit gegeven aan dit verwerpelijke onderzoek. 

Hij vreesde namelijk voor de geestelijke volksgezondheid: ‘De Nederlandse bevolking is als 

geheel gezien het slachtoffer. Al wie magisch voelt of denkt kan zich op deze uitzending 

beroepen, want het feit van de uitzending weegt zwaarder dan het resultaat.’ Van der Tweel 

vervolgde: ‘Bovendien geeft de uitzending een volkomen vals beeld van het 

                                           
1007 ‘Er klopte geen bal van…. Psychokinese-experiment volslagen mislukking’, De Waarheid (17-12-1964) 3. 
1008 ‘Kijkers verliezen’, Het Vrije Volk (17-12-1964) 17. 
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wetenschappelijk experimenteren.’ Het psychokinese-experiment was namelijk nauwelijks 

herhaalbaar en er werd foutief gebruikgemaakt van statistiek, zo meende de medicus.  

 Van der Tweel was een groot tegenstander van een academische parapsychologie. Hij 

hoopte dan ook dat de uitzending aanleiding zou geven ‘tot commentaren, waaruit duidelijk 

blijkt, dat voor officiële erkenning van de parapsychologie geen plaats behoort te zijn. Wat 

dit betreft moet men dan ook het voorstel voor een ordinariaat in dit “vak” aan de 

Rijksuniversiteit Utrecht ten zeerste betreuren.’
1009

 

 

 

EEN GEWONE LEERSTOEL VOOR DE PARAPSYCHOLOGIE 

Dit psychokinese-experiment laat zien dat in de jaren zestig onderzoek naar de bovennatuur 

volop in de belangstelling stond. Een kwart van de in totaal twaalf miljoen Nederlanders had 

met belangstelling naar de live-uitzending gekeken. Bovendien waren verscheidene 

psychologen en hoogleraren bij het televisie-experiment betrokken geweest en zorgde de 

uitzending voor uitgesproken reacties van onder anderen Van der Tweel. Door hem werd het 

professorabele karakter van de parapsychologie in twijfel getrokken. 

We hebben in het vorige hoofdstuk gezien dat aan het eind van de jaren vijftig een 

splitsing was ontstaan in het Nederlandse parapsychologische veld, met enerzijds de SPR en 

anderzijds de verschillende studiekringen voor de parapsychologie. Tenhaeff bereikte in 1964 

de pensioengerechtigde leeftijd van 70 jaar. Toen hij in 1953 was aangesteld als bijzonder 

hoogleraar was dit bedoeld geweest als opstapje om het vakgebied dusdanig te ontwikkelen 

dat uiteindelijk de bijzondere leerstoel omgezet zou kunnen worden in een gewone. Hiervoor 

waren begin jaren zestig inderdaad plannen en hier verzette Van der Tweel zich tegen. Het 

was in een intern en extern verdeeld landschap dat toch werd gezocht naar een opvolger, als 

ordinarius, van Tenhaeff. Hoe beïnvloedde de tweedeling in het parapsychologische veld, 

tussen kwantitatief en kwalitatief, deze zoektocht? Hoe werd er gereageerd vanuit de bredere 

academische gemeenschap? Voorop staat dat de jaren zestig en het begin van de jaren 

zeventig een roerige periode vormden voor de (poging tot) verdere institutionalisering van de 

parapsychologie. De ontwikkelingen rondom de leerstoel en de opvolging van Tenhaeff in 

deze periode staan centraal in dit hoofdstuk.  

Als er een tijd is, naast het einde van de negentiende eeuw, die haast als vanzelf kan 

worden geïdentificeerd met belangstelling voor de bovennatuur, dan zijn het wel de jaren 

                                           
1009 Henk van der Tweel, ‘Psychokinese voor de televisie’, Wetenschap en Samenleving (1965) 1-8. 
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zestig en zeventig. In deze decennia was er in de hippiebeweging ruimschoots aandacht voor 

bewustzijnstoestanden die kennis zouden verschaffen over andere werkelijkheden. Deze 

belangstelling kreeg ook haar weerslag in een belangstelling voor de oosterse cultuur. In 

combinatie met een groeiende interesse voor wetenschappelijke inzichten deed in deze 

periode de newagebeweging haar intrede.
1010

 Ook aan Nederland gingen dergelijke 

vernieuwingsbewegingen, met daarin een prominente rol voor jongeren, niet voorbij. De 

beweging Provo was hiervan, ondanks haar korte bestaan, het meest prominente 

voorbeeld.
1011

 Vanuit de antihouding van deze ‘tegencultuur’ of ‘counterculture’ werd ook in 

academische kring lange tijd de rebelse kant van deze (jongeren)bewegingen benadrukt.
1012

 

In recente jaren is er meer aandacht gekomen voor de dynamische en zelfs stimulerende rol 

die van de rebellerende jongeren uitging, ook op het terrein van de wetenschap.
1013

 In de 

psychiatrie vormde de antipsychiatrie vanaf het eind van de jaren zestig een belangrijke 

tegenbeweging.
1014

 Het was in deze context dat de opvolgingskwestie van Tenhaeff zich 

afspeelde, waarbij kon worden gerekend op grote publieke belangstelling voor de 

parapsychologie. 

 In de gehele maatschappij voltrokken zich in de jaren zestig en zeventig grote 

veranderingen.
1015

 De schaalvergroting en de democratiseringstendensen die het openbare 

leven in zijn geheel kenmerkten hadden eveneens hun weerslag op de universiteiten. De groei 

van de sociale wetenschappen die zich na de oorlog had ingezet, werd in de jaren zestig 

versterkt. Dit resulteerde in de oprichting van de verschillende faculteiten voor sociale 

wetenschappen, waar ze tot dan toe deel hadden uitgemaakt van de letterenfaculteiten. In 

1963 werd de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht opgericht. Waar 

in de jaren vijftig de Utrechtse psychologie een specifiek fenomenologisch karakter had 

gekend, kreeg in de jaren zestig de psychologie een nieuw gezicht. De democratisering van 

de samenleving én de universiteit was goed merkbaar op de nieuwe faculteiten. Dit 

resulteerde in 1970 in de Wet op de universitaire bestuurshervorming (WUB) of de Wet 

Veringa, waarmee een faculteitsraad werd opgericht die voor in elk geval de helft uit 

wetenschappelijk personeel bestaat en waarin ook studenten en niet-wetenschappelijk 

personeel zitting hebben.
1016

  

                                           
1010 Wouter Hanegraaff, New age religion and western culture: esotericism in the mirror of secular thought (Leiden 1996).  
1011 Paul Lucardie, Nederland stromenland: een geschiedenis van de politieke stromingen (Assen 2002); Eric Duivenvoorden, Rebelse jeugd: 
hoe nozems en provo’s Nederland veranderden (Amsterdam 2015). 
1012 Theodore Roszak, The making of a counter culture: reflections on the technocratic society and its youthful opposition (Garden City 

1969). 
1013 David Kaiser, How the hippies saved physics: science, counterculture and the quantum revival (New York 2011). 
1014 Gemma Blok, Baas in eigen brein: “antipsychiatrie” in Nederland 1965-1985 (Amsterdam 2004). 
1015 Hans Righart, De eindeloze jaren zestig: geschiedenis van een generatieconflict (Amsterdam 1995). 
1016 Willem Koops (et al.), Sociale wetenschappen in Utrecht, 24-25. 
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In een – inhoudelijk én bestuurlijk – roerige periode in de geschiedenis van de 

Nederlandse psychologie ontspon zich een heftige discussie over de opvolging van Tenhaeff.  

 

TWEE WERELDEN 

De bijzonder hoogleraar in de parapsychologie, Tenhaeff, had niet meegewerkt aan het 

televisie-experiment van 16 december. Wel ging Tenhaeff – tezamen met de professor 

astronomie Herman Zanstra en de statisticus Hamaker
1017

 – in discussie met Van der Tweel in 

Wetenschap en Samenleving. Tenhaeff was het met Van der Tweel eens ‘dat de uitzending 

van 16.12.1964 (V.P.R.O.) beter achterwege had kunnen blijven’. Maar zijn bezwaren tegen 

de uitzending waren voor een ‘deel van andere aard dan die van collega Van der Tweel’.
1018

 

Tenhaeff stelde dat dit onderzoek op televisie niet representatief was voor het vakgebied. 

Tenhaeff benadrukte hier weer zijn voorkeur voor kwalitatief onderzoek: ‘Ofschoon wij te 

Utrecht een aantal onderzoekingen met toepassing van de statistische methode verrichten gaat 

niettemin onze belangstelling om verschillende redenen uit naar de toepassing van de 

qualitatieve methode.’
1019

 In het vervolg van het debat werd het kritische en 

wetenschappelijke karakter van Rhine – wiens werk de belangrijkste inspiratiebron vormde 

voor het televisie-experiment – ter discussie gesteld. Ook hier stelde Tenhaeff zijn afwijzing 

van de kwantitatieve benadering voorop: ‘De laatste jaren is er (…) in gesprekken met en in 

brieven aan mij critiek uitgeoefend op de starre eenzijdigheid van Rhine, die alleen maar heil 

verwacht van onderzoekingen waarvan de uitkomsten voor statistische bewerking vatbaar 

zijn.’
1020

 Volgens Tenhaeff was de parapsychologie dus wel degelijk een respectabel 

vakgebied, mits die niet eenzijdig als een kwantitatief, statistisch onderzoeksterrein werd 

opgevat. De tweedeling die zich aan het einde van de jaren vijftig ontvouwde, zette zich voort 

in de jaren zestig en kreeg haar weerslag in de twee verschillende parapsychologische 

tijdschriften: het Tijdschrift voor Parapsychologie en de Spiegel der Parapsychologie.  

 

BEGAAFDEN EN GENEZING 

De publieke belangstelling voor de bovennatuur en met name voor bovennatuurlijke 

geneeswijzen was in de jaren zestig onverminderd groot. In het Tijdschrift voor 

                                           
1017 Zanstra was ervan overtuigd dat bij elke bewuste handeling er sprake was van een, geringe, vorm van psychokinese – de werking van de 
ziel op de materie van het lichaam, bijvoorbeeld in de hersenen – en dat daar overtuigende experimentele bewijsvoeringen voor waren. 

Hamaker meende dat het juist de plicht was van de wetenschapper om zich te mengen in parapsychologisch onderzoek, omdat anders het 

onderzoek nooit wetenschappelijk deugdelijk zou worden uitgevoerd. Herman Zanstra, ‘Hedendaagse praestaties en hedendaagse 
vooroordelen: stemmen uit het verleden’, Tijdschrift voor Parapsychologie 31 (1963) 52-58. 
1018 ‘Reacties op “Pyschokinese voor de televisie”’, Wetenschap en Samenleving maart (1965) 27-32, 29. De reactie van Tenhaeff, 29-32. 
1019 Tenhaeff, ‘Reactie op Van der Tweel’, 31. 
1020 Wilhelm Tenhaeff, ‘Herinnering aan Prof. Rhine’, Wetenschap en Samenleving april (1965) 58-59, 59. 
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Parapsychologie werd in 1960 berekend dat onbevoegde genezers tienduizend patiënten per 

dag behandelden.
1021

 Ook uit een enquête in Margriet uit 1961 bleek een sterke belangstelling 

voor de bovennatuur.
1022

 In deze enquête maakten 241 lezers melding van paragnostische 

ervaringen. Parapsychologen, onder wie Tenhaeff, zochten zelf actief contact met het publiek 

via de media. Het televisie-experiment naar psychokinese was hiervan al een voorbeeld. Ook 

was er het populaire programma Zienswijze, van Jack van Belle, dat tussen 1968 en 1974 

werd uitgezonden en waar onder anderen Tenhaeff en Croiset in verschenen. Dit programma 

was erop gericht aandacht te besteden aan ‘kleine groeperingen’ in de samenleving, waarbij 

verschillende kleine geloofsovertuigingen zoals vegetarisme, soefisme en yoga de revue 

passeerden.
1023

  

Ondanks de splitsing in de SPR aan het einde van de jaren vijftig ging het 

parapsychologisch onderzoek door. Veel artikelen in het TvP betroffen historische of 

casuïstische beschrijvingen van Tenhaeff. Croiset gaf nog steeds geregeld consulten en ook 

zijn samenwerking met Tenhaeff duurde voort.
1024

 Tegelijkertijd was er in het TvP ruimte 

voor artikelen van andere onderzoekers. Zo was er een groeiende belangstelling voor de 

psychoanalytische achtergrond van de uitkomsten.
1025

  

De verwevenheid tussen de parapsychologie en haar klinische aspecten bleek 

bijvoorbeeld uit de promotie van de Zuid-Afrikaan Johannes Hendrik Robbertze op Die 

bruikbaarheid van die begrip telepatie in die psigiatrie. Zijn promotor was de psychiater 

Rümke, wiens belangstelling voor de parapsychologie we al eerder zijn tegengekomen.
1026

 

Hoewel op basis van zijn onderzoek geen telepathische vermogens werden vastgesteld, was 

Robbertze toch van mening ‘dat men met de factor telepathie als zodanig in de psychiatrie 

wel degelijk rekening moet houden. (…) Wij dienen aan te nemen, dat het mogelijk is om 

kennis van de belevingen van de medemens te verkrijgen, welke kennis de grenzen van 

empathie overschrijdt en welke schijnbaar niet uit sensorische gronden verklaard kan worden. 

Of deze kennis ons via subliminale of via extra-sensorische wegen bereikt, is slechts van 

theoretisch belang.’
1027

 Daarom stelde Robbertze voor om voorlopig binnen de psychiatrie de 

                                           
1021 ‘Verbetering’, Tijdschrift voor Parapsychologie 29 (1961) 72. 
1022 Over Margriet-enquête: Wilhelm Tenhaeff, ‘Vijftig jaren parapsychologisch onderzoek in Nederland’, Tijdschrift voor Parapsychologie 

30 (1962) 1-48, 13-14. 
1023 Zie voor informatie over dit programma: http://beeldengeluidwiki.nl/index.php/Zienswijze. 
1024 Wilhelm Tenhaeff, ‘Drie geslaagde paragnostische consulten’, Tijdschrift voor Parapsychologie 31 (1963) 119-136. 
1025 B. Bloemsma, ‘Onderzoek naar de persoonlijkheidsstructuur van 40 paragnosten’, Tijdschrift voor Parapsychologie 30 (1962) 141-149; 

Marten N. Damstra, ‘Symbolische vadermoord en castratie’, Tijdschrift voor Parapsychologie 31 (1963) 1-27. Freudiaanse complexen 
worden hier opgevat als basis voor paragnosie. 
1026  Wilhelm Tenhaeff, ‘Boekbespreking “Johannes Hendrik Robbertze”: die bruikbaarheid van die begrip telepatie in de psigiatrie’, 

Tijdschrift voor Parapsychologie 31 (1963) 80-86. 
1027 Johannes Hendrik Robbertze, Die bruikbaarheid van die begrip telepatie in die psigiatrie (Utrecht 1963). 
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verschijnselen ‘empathisch-gewekte intuïsie’ te noemen. Op deze manier kon het 

verklaringskader zowel subliminaal als extrasensorisch zijn.  

De promovendus bleek enerzijds zelf overtuigd van het bestaan van bovennatuurlijke 

verschijnselen en het belang daarvan in de therapie, maar tegelijkertijd was hij zich bewust 

van de vele vooroordelen tegen parapsychologisch onderzoek. Zelf had hij geen onderzoek 

gedaan, maar hij verwees wel naar de onderzoekingen van Zorab.
1028

 Volgens Tenhaeff 

getuigde dit proefschrift daarmee duidelijk van een compromis. Zo probeerde Robbertze door 

een vergelijking tussen de ‘empathie’ en de ‘telepathie’ de overeenkomstige elementen tussen 

beide te signaleren en daarmee het paranormale karakter aan de verschijnselen zo veel 

mogelijk te ontnemen.
1029

 Dit proefschrift was daarmee een voorzichtige poging om het 

bovennatuurlijke in de therapie te normaliseren. 

Verder werd in het TvP over de toekomst van de parapsychologie nagedacht, getuige 

een artikel uit 1962 waarin deze vraag werd gesteld: ‘Wat wil de parapsychologie?’
1030

 In 

deze ‘methodologische bezinning’ pleitte Mulckhuyse voor meer aandacht voor 

experimenten in de parapsychologie: ‘Het is zonder meer duidelijk dat, als we ons beperken 

tot spontaan optredende verschijnselen, er geen sprake van zal zijn dat wij antwoord op deze 

vragen [naar de aard van de paranormale verschijnselen] zullen krijgen.’
1031

 Deze 

uiteenzetting van Mulckhuyse werd vervolgens bekritiseerd op haar eenzijdigheid, ditmaal 

niet door Tenhaeff, maar door de ingenieur en psycholoog H.J. Kolkman. Deze oud-directeur 

van een psychotechnisch adviesbureau schreef: ‘Als men wetenschap wil beoefenen, als men 

de wetenschap lief heeft dan moet men de eenzijdigheid schuwen. Dan gaat het niet aan om 

de methodes in zijn eigen vak tot de alleen zaligmakende te proclameren.’
1032

 De eerdere 

discussies over de juiste methodologische aanpak in de parapsychologie waren dus na de 

tweedeling verre van verstomd. 

 In de Spiegel der Parapsychologie (SdP), uitgegeven door de Nederlandse Vereniging 

voor Parapsychologie van Zorab en Kappers, werd vooral aandacht besteed aan paranormaal 

begaafden en dan vooral aan genezers. Kappers meende dat de geneeskunde het beroep op 

deze onbevoegde genezers zelf in de hand werkte: ‘Indien de geneeskunde zich blijft 

ontwikkelen tot een ziekenhuisgeneeskunde, waarbij een toenemend aantal specialisten in 

teamwork als ingenieurs van de menselijke machine optreedt en de huisarts, voor zover nog 

                                           
1028 Robbertze, Die bruikbaarheid van die begrip telepatie, 44. 
1029 Tenhaeff, ‘Boekbepreking Robbertze’, 82-83. 
1030 Jacob Mulckhuyse, ‘Wat wil de parapsychologie? Een methodologische bezinning’, Tijdschrift voor Parapsychologie 30 (1962) 76-86. 
1031 Ibidem, 77. 
1032 H.J. Kolkman, ‘Enige opmerkingen over het artikel “Wat wil de parapsychologie?”’, Tijdschrift voor Parapsychologie 30 (1962) 199-
201, 201. 
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aanwezig, de rol toevalt van onderhoudsmonteur, voorspel ik de genezers een gouden 

toekomst; met of zonder onderzoek, met of zonder wettelijke regeling. Ik heb daar geen 

paragnosie voor nodig!’
1033

 Met de nadruk op de opvatting van de mens als ‘machine’ 

waaraan ingenieurs en monteurs zouden sleutelen sloot Kappers aan bij de antipsychiatrische 

houding die zich in deze periode ontwikkelde.  

 Een ander belangrijk onderwerp in 1963 en 1964 in de SdP betrof onderzoek te Praag. 

Onder anderen de psycholoog Johan Barendregt, een student van De Groot, was hierheen 

afgereisd om daar het onderzoek van de Tsjecho-Slowaakse parapsycholoog, fysicus en 

chemicus Milan Rýzl naar buitenzintuiglijke waarneming onder hypnose bij te wonen.
1034

 Er 

werd zelf geëxperimenteerd met zijn belangrijkste proefpersoon, Pavel Stepanek, die 

inderdaad hoge scores behaalde bij kaartproeven. Ondertussen publiceerde ook de ingenieur 

Blom, die het apparaat voor het televisie-experiment had ontworpen, waarmee hij de 

aandacht had getrokken van Philips, in de SdP over de moderne, statistische onderzoekingen 

die in de parapsychologie werden ondernomen.
1035

 Het televisie-experiment was niet alleen 

een productie van de studiekringen; door de betrokkenheid van Kistemaker had de SPR 

eveneens haar medewerking verleend. 

 

EEN NIEUWE FACULTEIT 

De SPR hield zich intussen aan het begin van de jaren zestig voornamelijk bezig met het 

veiligstellen van de leerstoel parapsychologie, nu Tenhaeff langzaamaan de 

pensioengerechtigde leeftijd bereikte. Op 28 februari 1963 vond een bespreking plaats tussen 

Kistemaker als voorzitter van de SPR, oud-voorzitter Fischer en Des Tombe, de secretaris 

van het curatorium van de Universiteit Utrecht. Kistemaker en Fischer hadden een duidelijk 

verzoek: ‘Wij zouden uw College (…) willen verzoeken te overwegen de genoemde leerstoel 

om te zetten in een gewone leerstoel, op de begroting 1965, teneinde een capabele kracht aan 

te kunnen trekken.’ De SPR had niet de financiële middelen om na het ophanden zijnde 

emeritaat van Tenhaeff, die zelf door steun van zijn vrouw weinig financiering nodig had 

gehad, de bijzondere leerstoel zelf te bekostigen. Wanneer de leerstoel verloren zou gaan, zou 

dit ‘een zeer grote tegenslag voor het Parapsychologisch Onderzoek in ons land’ betekenen. 

Tenhaeff had iets tot stand weten te brengen wat ‘in de internationale wereld van de 

                                           
1033 Kappers houdt zich bezig met wondergenezers. Tenhaeff, ‘Vijftig jaar’, 37. 
1034 Zie vorig hoofdstuk en ook Wilhelm Tenhaeff, ‘Parapsychologisch onderzoek in Czechië’, Tijdschrift voor Parapsychologie 32 (1964) 

155-163. 
1035 Spiegel der Parapsychologie was opgericht in 1961. Vanaf dat jaar schreef Blom over de nieuwste publicaties op kwantitatief terrein en 
in 1963 trad hij toe tot de redactie.  
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parapsychologie grote waardering heeft gekregen’.
1036

 Als een naamswijziging zou kunnen 

helpen bij het realiseren van de gewone leerstoel, stelde Kistemaker voor de naam te 

veranderen in ‘hoogleraar in de intermenselijke communicatie en de parapsychologie’. 

Hieruit blijkt dat een gewone leerstoel voor de parapsychologie niet als vanzelfsprekend werd 

gezien en dat enige retorische aanpassingen misschien nodig konden zijn. 

 Kistemaker speelde een belangrijke rol in de SPR in de jaren zestig. Als hoogleraar in 

de natuurkunde besteedde hij een groot deel van zijn carrière aan de ontwikkeling van 

technieken voor uraniumverrijking.
1037

 Door zijn betrokkenheid bij de firma Cellastic in de 

Tweede Wereldoorlog was Kistemaker een controversieel figuur. Deze firma in Parijs was 

een dekmantel voor de Duitse spionage en het was met name de journalist Wim Klinkenberg 

die Kistemaker ervan beschuldigde te hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van een 

Duitse atoombom.
1038

 In 1949 richtte Kistemaker voor de Stichting voor Fundamenteel 

Onderzoek der Materie (FOM) het laboratorium voor massaspectografie op, in Amsterdam. 

Hij was toen al geïnteresseerd geraakt in onderzoek naar de bovennatuur. Zo deed hij in de 

kelder van het laboratorium experimenteel onderzoek met de glasblazer meester Jansen, die 

over psychokinetische krachten meende te beschikken.
1039

 Verder was Kistemaker als 

vrijmetselaar met Tenhaeff én met de parapsychologie in aanraking gekomen. 

 In 1957 zou Fischer het voorzitterschap van de SPR neerleggen; in de context van de 

ophanden zijnde splitsing was een opvolger noodzakelijk en bovendien zou hij in 1960 rector 

magnificus worden.
1040

 De voorzittersrol werd in eerste instantie door de Duitse letterkundige 

Teesing en even door Heyn opgepakt, maar in 1963 werd Kistemaker voorzitter van de SPR, 

een positie die hij tot 1968 zou bekleden.
1041

 

Kistemaker en de SPR hadden in 1963 een geschikte opvolger voor de hoogleraar 

parapsychologie op het oog. ‘[E]en Nederlander in New York, met een wereldnaam op het 

gebied der “menticide”’, was bereid terug te keren naar Nederland als een salaris daaraan bij 

zou kunnen dragen. Het betrof de psychiater Joost Meerloo: ‘Hij bewoog zich reeds op 

parapsychologisch terrein; zijn persoon zou óók voor professor Tenhaeff acceptabel zijn.’
1042

 

Meerloo had geneeskunde gestudeerd in Leiden en zich tot psychiater ontwikkeld, onder 

anderen bij de hoogleraar psychiatrie Jelgersma, die een van de 24 eerste bestuursleden van 
                                           
1036 Brief van Jacob Kistemaker aan Des Tombe (28-02-1963) (Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht, Faculteitsarchief doos 

06553 map 1963). 
1037 Abel Streefland bereidt een biografisch proefschrift voor over Kistemaker. 
1038 Abel Streefland, ‘“Een affaire in een schandaalarm land”: Samuel Goudsmit en de zaak-Kistemaker’, Tijdschrift voor Biografie (in 

druk). 
1039 Interview met Dick Bierman (16-01-2014). 
1040 Wilhelm Tenhaeff, ‘In memoriam Prof. Dr. H. Th. Fischer’, Tijdschrift voor Parapsychologie 44 (1976) 115-116. 
1041 In 1968 werd Kistemaker opgevolgd door Prins. 
1042 Brief van Jacob Kistemaker aan Des Tombe (28-02-1963) (Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht, Faculteitsarchief doos 
06553 map 1963). 
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de SPR was.
1043

 In 1932 promoveerde hij in Utrecht op het proefschrift The action of 

barbituric acids, waarna hij zich specialiseerde in de psychiatrie. In 1941 vluchtte de Joodse 

Meerloo uit Nederland en werkte vervolgens in Engeland als psychiater voor het Nederlandse 

leger. In 1947 emigreerde hij naar New York en voerde daar een psychiatrische praktijk. 

Daarnaast doceerde hij aan de Columbia University en de New School for Social Research. 

In 1961 was hij ‘associate professor’ geworden aan de New York School of Psychiatry. In de 

Verenigde Staten specialiseerde Meerloo zich in de menselijke geestestoestanden in 

oorlogstijd, waarbij hij zich uiteindelijk voornamelijk toelegde op hersenspoeling en 

‘gedachtencontrole’, waar de verzamelterm ‘menticide’ voor wordt gebruikt en waarbij  

parapsychologische ideeën een rol speelden.
1044

 Ook publiceerde Meerloo over hypnose. 

Meerloo was in zijn jeugd geboeid geraakt door de tolstojaanse humanitaire beweging 

en kwam zo in aanraking met de denkbeelden van Felix Ortt, waardoor hij geïnteresseerd 

raakte in de bovennatuur. Vanaf zijn studententijd was Meerloo geïnteresseerd in de 

parapsychologie. Door zijn klinische ervaring werd deze belangstelling vergroot. Hij was een 

van de deelnemers op het congres in 1953, en in 1959 schreef hij in het TvP het artikel ‘The 

search for ecstatic healing’. De rol van de bovennatuur in de klinische praktijk bleef hem 

bezighouden. Zo publiceerde hij in 1963 het artikel ‘Onbewuste en ongemerkte 

communicatie’ en in 1970 ‘Creativiteit en ongemerkte communicatie’. Voortdurend 

benadrukte hij dat er meer aandacht zou moeten komen voor de klinisch-praktische kant van 

de parapsychologie. 

In 1963 werd Meerloo lid van het bestuur van de American Society for Psychical 

Research. Ook verdiepte hij zich in 1966 in de overeenkomsten tussen ‘sympathie en 

telepathie’. In zijn in memoriam voor Meerloo, die in 1976 overleed, schreef Tenhaeff dat het 

boek Telepathie en psychologie der menigte van de hand van Dietz een van de belangrijkste 

inspiratiebronnen was voor Meerloo.
1045

 In zijn autobiografie Een mond vol spijkers noemde 

Meerloo dat hij bij een van de assistenten van Jelgersma in analyse ging en dat diegene later 

zijn vriend werd. Het is aannemelijk dat Meerloo hiermee Dietz bedoelde.
1046

 De 

parapsychologie was voor Meerloo geen hoofdterrein, maar Tenhaeff was ervan overtuigd dat 

deze psychiater – als hem de kans werd gegeven – de capaciteiten had ‘er iets goeds van te 

maken’. Tenhaeff had grote verwachtingen van Meerloo op het terrein ‘van de 

                                           
1043 Joost Meerloo, Een mond vol spijkers: een psycholoog op het oorlogspad (Wassenaar 1975). 
1044 Zie: Joost Meerloo, The rape of the mind: the psychology of thought control, menticide, and brainwashing (Cleveland 1956).  
1045 Wilhelm Tenhaeff, ‘In memoriam Prof. Dr. J.A.M. Meerloo‘, Tijdschrift voor Parapsychologie 45 (1977) 22-27, 23. 
1046 Meerloo, Mond vol spijkers, 260. 
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antropologische parapsychologie’, steunend ‘op zijn brede en diepgaande kennis van de 

dieptepsychologie’.
1047

 

Tijdens het gesprek met Kistemaker en Fischer in februari 1963 stemde de secretaris 

van het curatorium, Des Tombe, in met het plan de bijzondere leerstoel om te zetten in een 

gewone en daarop Meerloo te benoemen om deze vervolgens onder te brengen bij de nieuw 

opgerichte ‘Sociale Faculteit’. In 1963 werd bij Academisch Statuut de Faculteit Sociale 

Wetenschappen opgericht, bestaande uit de volgende drie subfaculteiten: Psychologie, 

Sociaal-Culturele Wetenschappen (SCW) en Pedagogische en Andragogische 

Wetenschappen (PAW).
1048

 De socioloog Jakob Kruyt was de eerste decaan van de nieuwe 

faculteit en Linschoten werd benoemd tot de eerste voorzitter van de subfaculteit 

Psychologie. Het verzoek tot opname van de gewone leerstoel parapsychologie in de 

subfaculteit Psychologie kwam bij de laatste te liggen. In de eerste vergadering van de 

subfaculteit Psychologie kwamen de ‘wensen voor nieuwe leerstoelen’ ter sprake, waaronder 

ook de leerstoel parapsychologie.  

Linschoten zijn we al in hoofdstuk 5 tegengekomen, met zijn opbouwend kritische 

artikel over de parapsychologie. De psycholoog zag een meerwaarde in parapsychologisch 

onderzoek, maar erkende ook de problematische positie ervan. Linschoten deelde zijn decaan 

mede dat zijn subfaculteit akkoord ging met de omzetting van de bijzondere leerstoel 

parapsychologie in een gewone. Ook ging zij akkoord met de beoogde voordracht van 

Meerloo als de bezetter van de leerstoel. Maar aan het slot formuleerde Linschoten wel een 

‘uitdrukkelijk voorbehoud’, te weten ‘dat de aanvraag tot omzetting niet zal interveniëren met 

de andere wensen van de Subfaculteit inzake nieuwe leerstoelen en lectoraten’. De leerstoel 

parapsychologie was zeker geen prioriteit voor de nieuwe subfaculteit: ‘De Subfaculteit zou 

op dit punt graag met nadruk willen vaststellen, dat zij als het op een keuze aankomt de 

aanvraag voor de parapsychologie zeer bepaald niet als een eerste wens ziet.’
1049

 

Op 17 maart 1964 overleed Linschoten onverwacht op 38-jarige leeftijd en kwam de 

subfaculteit Psychologie zonder voorzitter te zitten. In oktober 1964 werd Meerloo wel 

voorgesteld aan het College van Curatoren als opvolger van Tenhaeff als gewoon hoogleraar 

in de parapsychologie, maar deze voordracht stuitte al snel op interfacultaire problemen. 

Fischer had – nog in samenspraak met Linschoten en eveneens met Langeveld – een rapport 

opgesteld waarin werd geconcludeerd dat Meerloo de beste kandidaat was om Tenhaeff op te 

                                           
1047 Tenhaeff, ‘IM Meerloo’, 26. 
1048 Zie Jan van Teunenbroek, ‘De bestuurlijke geschiedenis van de Faculteit’ in Koops (et al.), Sociale wetenschappen in Utrecht, 21-64, 

23-24.  
1049  Brief van Johannes Linschoten aan de secretaris van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (21-10-1963) (Faculteit Sociale 
Wetenschappen Universiteit Utrecht, Faculteitsarchief doos 06553 map 1963).  
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volgen. De leeropdracht zou gaan luiden: ‘de parapsychologie en de leer der paranormale 

communicatie’.
1050

 Met de voordracht van een serieuze medicus werd gehoopt dat kritiek van 

de medische faculteit op de parapsychologie zou uitblijven; de medici hadden immers al 

weerstand getoond bij de instelling van de bijzondere leerstoel in 1953, zoals in hoofdstuk 5 

is besproken.  

Maar ook nu maakte de medische faculteit bezwaar tegen de aanstelling van een 

gewoon hoogleraar in de parapsychologie – juist omdat het een medicus betrof. Op 28 januari 

1965 stuurde de decaan van de Faculteit Geneeskunde een brief waarin hij ten eerste stelde 

dat de faculteit ‘de wenselijkheid van een wetenschappelijk onderzoek van paranormale 

verschijnselen niet a priori ontkent’. De faculteit leek te hebben geleerd van het verleden, 

waarbij de afwijzing van de bijzondere leerstoel zich voornamelijk toespitste op de 

vermeende ongeschiktheid van Tenhaeff,en vermeldde ‘dat zij nadrukkelijk in het midden 

laat of de voorgedragene voor de bezetting van de leerstoel over de kwaliteiten beschikt voor 

de vervulling van de hem op te dragen taken’. Maar de faculteit had wel problemen met het 

aanstellen van een psychiater; zij meende dat ‘juist de bezetting van de leerstoel door een 

medicus zal leiden tot een hoogst ongewenste verhoging van het aanzien van “paranormale” 

diagnosten en genezers’, en stelde verder dat zij ‘daarin en in de instelling van het ordinariaat 

in het algemeen een gevaar (…) voor de volksgezondheid’ zag.
1051

 De vrees van de medici 

was, net als in 1953 bij Tenhaeff, dat de leerstoel vooral zou dienen als ‘reclame’ voor 

kwakzalvers. 

Fischer en Langeveld vonden gezamenlijk dat de bezwaren van de medici zo weinig 

met de eigenlijke voordracht te maken hadden dat er geen noodzaak was vanuit de kant van 

de Faculteit Sociale Wetenschappen om er serieus op in te gaan. Maar de brief leverde wel 

onrust op in de gelederen van de nog jonge faculteit. Formeel was het misschien correct om 

niet in te gaan op de bezwaren van de Faculteit Geneeskunde, maar heel slim was dat niet, zo 

meende de FSW-secretaris, de hoogleraar sociale geografie Adriaan de Vooys. De hele 

Faculteit Geneeskunde protesteerde immers en: ‘Wij weten hoe lastig “verontrusten” kunnen 

worden en alleen al in het belang van onze universitaire gemeenschap zullen wij aan hun 

“hartekreet” aandacht moeten besteden.’ De Vooys stelde als compromis voor om de 

formulering van de leeropdracht weer aan te passen, dusdanig dat ‘de medici er geen aanstoot 

aan nemen terwijl in feite het werkterrein gehandhaafd blijft’. Bovendien meende De Vooys 

                                           
1050 Fischer was voor een rapport inzake de vacature voor de leerstoel parapsychologie. Zie bijlage bij brief van Adriaan de Vooys aan 

College van Curatoren (12-10-1964) (Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht, Faculteitsarchief doos 06553 map 1963). 
1051 Brief van senaat aan Faculteit Geneeskunde (11-02-1965). De originele brief van de Faculteit Geneeskunde ontbreekt helaas in de 
stukken. (Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht, Faculteitsarchief doos 06553 map 1965).  
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dat het van belang was dat de nieuwe hoogleraar minder ‘reclame’ zou gaan maken dan 

Tenhaeff had gedaan. Dit betekende ‘dus geen volksuniversiteits-cursussen of opgemaakte 

Elsevier’s artikelen’.
1052

 De Vooys vreesde wel dat hij het zou afleggen tegen ‘de strijdlustige 

stemming van Fischer cum suis’.  

Inderdaad werd vervolgens aan de medische faculteit te kennen gegeven dat de 

Faculteit Sociale Wetenschappen zou doorgaan met de voordracht van Meerloo, omdat ze ‘de 

these, dat juist de vervulling van het ordinariaat door een medicus ernstig zal schaden, niet 

bewezen en zelfs niet aannemelijk [acht] gemaakt’.
1053

 In het TvP werd intussen geen 

expliciete aandacht besteed aan de pogingen om een opvolger voor Tenhaeff aan te stellen. 

Wel ging Tenheaff in 1964 in op de diverse aanvallen op zijn persoon van de kant van de 

Vereniging tegen Kwakzalverij.
1054

 De weerstand van medici tegen de wijdverspreide 

onbevoegd genezers en daarmee tegen een academische parapsychologie bleef bestaan. 

Op 1 maart 1965 werd de hoogleraar psychologische functieleer Carel van Parreren de 

voorzitter van de subfaculteit Psychologie en leek de gewone leerstoel voor de 

parapsychologie plots van de baan. Deze vroegere lector in het leeronderzoek werd al snel 

geconfronteerd met de kwestie aangaande de parapsychologie. Met onder anderen Rümke 

nam hij plaats in een commissie waarin Meerloo als kandidaat voor de leerstoel 

parapsychologie kritisch werd beoordeeld. De commissie concludeerde dat de 

parapsychologische merites van Meerloo betwistbaar waren en dat daarmee zijn benoeming 

op de nieuwe leerstoel niet opportuun was.
1055

 Een belangrijke factor was ook dat Van 

Parreren als nieuwe voorzitter graag de contacten met de medische faculteit wilde 

normaliseren. Hij meende overigens wel dat de parapsychologie als onderwerp 

belangwekkend genoeg was om serieus te bestuderen,
1056

 maar hieronder verstond hij iets 

anders dan Tenhaeff en Meerloo.  

 Met de komst van Van Parreren naar Utrecht kwam er namelijk een einde aan de 

specifiek fenomenologische, personalistische invulling van de psychologische wetenschap 

aldaar. Zoals Trudy Dehue stelde: ‘Nieuwe hoogleraren als J.H. Dijkhuis, Van Parreren, 

Mulder en Rabbie profileerden zich niet meer als fenomenoloog, maar streefden op diverse 

wijzen vanuit empirisch-analytische standaarden naar waardevrije kennis.’
1057

 Hoewel bij 

                                           
1052 Brief van De Vooys aan Sjoerd Groenman (05-02-1965) (Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht, Faculteitsarchief doos 

06553 map 1965). 
1053 Brief van De Vooys aan de Senaat (11-02-1965) (Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht, Faculteitsarchief doos 06553 

map 1965). 
1054 Wilhelm Tenhaeff, ‘Domheid, dwaling en dwaasheid’, Tijdschrift voor Parapsychologie 32 (1964) 81-90. 
1055 Bijlage ‘het verzet tegen de benoeming van Dr. Joost Meerloo’ bij brief van minister Diepenhorst aan het College van Curatoren (28-07-

1966) (Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht, Faculteitsarchief doos 06553 map 1966). 
1056 Interview met Sybo Schouten (01-11-2013). 
1057 Dehue, Regels van het vak, 110. 
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deze hoogleraren zeker ook fenomenologische elementen zijn te ontwaren in hun werk – met 

name bij Dijkhuis – ging met de komst van deze nieuwe generatie de academische 

psychologie in Utrecht een andere richting op.  

Van Parreren kwam terecht in een fragiele en jonge faculteit, waarin hij als relatieve 

buitenstaander met zijn eigen voorkeuren voor onderzoek probeerde een stevige positie te 

bemachtigen.
1058

 Van Parreren was op voordracht van Langeveld benoemd. Onder 

Linschoten was er veel waarnemingsonderzoek gedaan, maar met de komst van Van Parreren 

hoopte Langeveld juist het leeronderzoek weer nieuw leven in te blazen.
1059

 De subfaculteit 

Psychologie waar Van Parreren zeggenschap over kreeg bestond uit het Psychologisch 

Laboratorium, het Instituut voor Sociale Psychologie en het Instituut voor Clinische en 

Industriële Psychologie.
1060

 Van Parreren had de meeste invloed op het Psychologisch 

Laboratorium. Hij stelde voor om op het gebied van de parapsychologie eerst de gemoederen 

te laten bedaren en een wetenschappelijk ambtenaar en tegelijkertijd lector parapsychologie 

aan te stellen, om pas een paar jaar later weer een hoogleraar te zoeken. Van Parreren was 

bereid in de tussentijd het Parapsychologisch Instituut onder zijn hoede te nemen.
1061

 

Tenhaeff kon zich niet vinden in dit voorstel. Zijn vrees was dat met het uitblijven van de 

aanstelling van Meerloo, Van Parreren bezig was de parapsychologie en het 

Parapsychologisch Instituut te annexeren en uiteindelijk onder zijn empirisch-analytisch 

bewind te stellen. Tenhaeff was ervan overtuigd dat de belofte op een legaat aan het 

Parapsychologisch Instituut van meer dan één miljoen van de zakenman E.H. van Helten de 

aantrekkelijkheid van zijn instituut voor Van Parreren aanzienlijk had vergroot.
1062

 

 

EEN NIEUWE KANDIDAAT 

Intussen ontwikkelde Tenhaeff een plan waarbij zijn kwalitatieve voorkeur gecombineerd 

kon worden met de empirisch-analytische inslag van Van Parreren. Dijkhuis had in 1963 aan 

Des Tombe te kennen gegeven dat het werk van Tenhaeff het best kon worden omschreven 

als ‘ouderwets’ en ‘omstreden’.
1063

 Tenhaeff, die in 1965 71 jaar oud was geworden, was zich 

terdege bewust van de kritiek op zijn ouderwetse kwalitatieve benadering. Tenhaeff 

realiseerde zich dat hij, om zijn geliefde parapsychologie op zijn manier voort te laten 

                                           
1058 Van Hezewijk, ‘Geschiedenis van de psychologie’, 90-91. 
1059 Ibidem, 88. 
1060 Van Hezewijk, ‘Geschiedenis van de psychologie’, 89. 
1061 Brief van Carel van Parreren aan De Vooys (20-04-1965) en brief van Carel van Parreren aan Martinus Langeveld (18-05-1965) 

(Archief Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht, Faculteitsarchief doos 06553 map 1965). 
1062 Onder andere brief van Wilhelm Tenhaeff aan Lynden van Sandenburg (01-02-1971) (Archief College van Bestuur Universiteit Utrecht 

map 415).  
1063 Brief van Jos Dijkhuis aan Des Tombe (17-06-1963) (Archief College van Bestuur Universiteit Utrecht doos 105 07.1 Faculteit der 
Sociale Wetenschappen map oprichting 1963). 
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bestaan, het best samenwerking kon zoeken met de modernere onderzoeksrichtingen. In 1965 

had zich een jonge student aangediend: Sybo Schouten. Deze student geodesie uit Delft had 

belangstelling voor de parapsychologie gekregen door het lezen van de Franse filosoof 

Derrida over telepathie en voelde zich aangetrokken tot de vrijheid in ‘een buitenissig vakje 

als de parapsychologie’.
1064

 Op aanraden van zowel Tenhaeff als Van Parreren was Schouten 

in 1965 begonnen met de studie psychologie. Van Parreren dacht met Schouten een geschikte 

kandidaat te hebben gevonden om met een moderne invalshoek aan de slag te gaan als 

wetenschappelijk ambtenaar in de parapsychologie. Ook Tenhaeff zag in eerste instantie 

Schouten wel zitten. Bij hun kennismaking had Tenhaeff geopperd dat Schouten wellicht in 

de toekomst op het Parapsychologisch Instituut zou kunnen komen werken. Met de inlijving 

van Schouten dacht hij aan de kritiek op zijn wetenschappelijke aanpak tegemoet te kunnen 

komen.
1065

 Tenhaeff had intussen zelf de onbekende antropoloog Adolf Eduard Bayer – die 

zich ook sinds zijn studententijd interesseerde voor de parapsychologie – op het oog als 

hoogleraar in de parapsychologie. Wanneer Schouten als assistent van Bayer zou komen te 

werken zou hiermee zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve parapsychologie 

vertegenwoordigd zijn.  

Een uitgesproken belangstelling voor de parapsychologie was zeldzaam onder jonge 

studenten – daarvoor was de toekomst ervan ook te onzeker – en daarom werd er veel 

geïnvesteerd in zowel Bayer als Schouten. Beiden moesten zich nog bekwamen in de 

parapsychologie en in 1965 en 1966 volgden ze gezamenlijk colleges bij Tenhaeff. Met Van 

Parreren was overeengekomen dat na hun opleiding in de parapsychologie Bayer beheerder 

zou worden van het Parapsychologisch Instituut, Schouten zijn assistent zou zijn en Tenhaeff 

aan zou blijven als adviseur.
1066

 Maar dit plan kwam nooit tot uitvoering. Bayer trok zich in 

februari 1967 terug uit de parapsychologie; het proces was hem te onzeker en had voor hem 

te lang geduurd.
1067

 Tenhaeff nam het de subfaculteit Psychologie – en in het bijzonder Van 

Parreren – kwalijk dat na Meerloo nu een tweede kandidaat van hem was getorpedeerd. 

Tenhaeff vermoedde dat Van Parreren vanaf het begin van plan was geweest Schouten 

uiteindelijk aan te stellen als hoogleraar. In de verstoorde verhoudingen was Schouten niet 

meer welkom op het Parapsychologisch Instituut. Van Parreren stelde Schouten daarop aan 

als wetenschappelijk ambtenaar in de parapsychologie bij het Psychologisch 

                                           
1064 Interview Schouten. 
1065 Ibidem. 
1066 Brief van subfaculteit Psychologie aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (07-10-1966) (Archief Faculteit Sociale Wetenschappen 

Universiteit Utrecht, Faculteitsarchief doos 06553 map 1966). 
1067  Brief van Adolf Bayer aan Sjoerd Groenman (04-02-1967) (Archief Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht, 
Faculteitsarchief doos 06553 map 1967). 
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Laboratorium.
1068

 Het vormde het begin van een openlijk academisch schisma in de 

Nederlandse parapsychologie. 

 Hierna maakte Tenhaeff meer en meer gebruik van zijn goede contacten om de 

opvolgingskwestie te bespoedigen, in plaats van de samenwerking op te zoeken met de 

subfaculteit Psychologie. Vanwege zijn lidmaatschap van de vrijmetselarij had Tenhaeff 

goede contacten in allerhande gelederen. Het contact met minister Diepenhorst, bij wie hij 

meerdere malen op audiëntie zou gaan, was niettemin opvallend. In 1966 oefende Tenhaeff 

via minister Diepenhorst druk uit op het College van Curatoren van de Universiteit Utrecht 

om voort te maken met de aanstelling van een gewoon hoogleraar.
1069

 De invloed van de 

minister op de universiteit bleek echter beperkt. In 1967 brachten enkele Kamerleden – 

overeenkomstig met de kritiek van de medische faculteit – naar voren dat een ordinariaat in 

de parapsychologie ‘grote gevaren voor de geestelijke en de lichamelijke volksgezondheid 

inhoudt’.
1070

 De minister benadrukte dat de parapsychologie door haar bijzondere leerstoel al 

was erkend als wetenschap, dus dat daar niets meer aan te doen viel, maar dat hem intussen 

nog geen voorstel had bereikt voor de aan te stellen hoogleraar.
1071

 Duidelijk was wel dat zou 

worden gezocht naar een algemeen geaccepteerde kandidaat, zo stelde de minister: ‘Aan deze 

omzetting [van de bijzondere leerstoel in een gewone] werd de voorwaarde verbonden, dat de 

bekleder van de leerstoel niet alleen een zeer deskundig en algemeen erkend geleerde op dit 

terrein zou moeten zijn, doch tevens dat hij een zeer kritische instelling ten aanzien van dit 

bijzondere vakgebied zou dienen te bezitten.’
1072

 De zoektocht naar deze geleerde ging door. 

Na de aanstelling van Schouten bij het Psychologisch Laboratorium was de 

parapsychologie op twee plekken vertegenwoordigd in Utrecht, namelijk binnen de Faculteit 

Sociale Wetenschappen, door de aanstelling van Schouten, en op het Parapsychologisch 

Instituut, waar Tenhaeff intussen was aangebleven als bijzonder hoogleraar en als beheerder. 

De Faculteit Sociale Wetenschappen had nog aan het College van Curatoren geopperd om het 

Parapsychologisch Instituut op te heffen, maar uit vrees voor escalatie van Tenhaeff bij het 

ministerie en in de media koos het college voor de handhaving van de status quo waarbij het 

Parapsychologisch Instituut bleef bestaan.
1073

 De Faculteit Sociale Wetenschappen liet daarop 

aan het College van Curatoren weten de opvolgingskwestie in de parapsychologie daarmee 

                                           
1068 Interview Schouten. 
1069 Brief van minister Diepenhorst aan College van Curatoren (28-07-1966) (Archief Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht, 

Faculteitsarchief doos 06553 map 1966). 
1070 ‘Rijksbegroting voor het dienstjaar 1965’, Kamerstuk Eerste Kamer 7800 VIII 106 (1964-1965) 5. 
1071 ‘Rijksbegroting voor het dienstjaar 1965’, Kamerstuk Eerste Kamer 7800 VIII 106a (1964-1965) 8. 
1072 ‘Rijksbegroting voor het dienstjaar 1967’, Kamerstuk Eerste Kamer 8800 VIII 66a (1966-1967) 5. 
1073  Brief van College van Curatoren aan Faculteit Sociale Wetenschappen (10-04-1967) (Archief Faculteit Sociale Wetenschappen 
Universiteit Utrecht, Faculteitsarchief doos 06553 map 1967). 
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over te willen dragen aan het bestuur van de universiteit, om zo min mogelijk te maken te 

krijgen met eventuele toekomstige problemen.
1074

  

Intussen raakte Schouten in 1967 steeds meer geïntegreerd in het Psychologisch 

Laboratorium, doordat Van Parreren hem benoemde als beheerder. In die tijd was de 

weerstand tegen de ‘leergroep’ van Van Parreren van de zijde van de oude 

‘waarnemingsgroep’ van Linschoten toegenomen. De pedagoog en psycholoog Pieter Span 

was door Van Parreren meegenomen uit Amsterdam en in Utrecht in eerste instantie 

aangesteld als beheerder van het Psychologisch Laboratorium. De weerstand tegen deze 

nieuwe leergroep was groot. Door in plaats van Span de ‘neutrale’ Schouten aan te stellen als 

beheerder van het Psychologisch Laboratorium hoopte Van Parreren de onderlinge 

verhoudingen te verbeteren.
1075

 Hiermee kreeg Schouten – die intussen in 1967 ook was 

begonnen met zijn promotieonderzoek in de parapsychologie – een invloedrijke 

organisatorische rol toebedeeld. 

 

ONDERZOEK  

Tegen deze achtergrond van bestuurlijke strubbelingen vond het parapsychologische 

onderzoek doorgang, waarover in het TvP en de SdP werd gepubliceerd. Het onderscheid 

tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek werd in deze tijdschriften niet zo scherp gemaakt 

als de institutionele verdeling doet vermoeden. Een nieuwe vorm van experimenteren diende 

zich aan waarbij gebruik werd gemaakt van verschillende verdovende middelen. Het 

achterliggende idee was dat het in een andere bewustzijnstoestand mogelijk zou zijn op niet-

zintuiglijke manier informatie te verkrijgen.  

 Zo deed Breederveld in de tweede helft van de jaren zestig kwantitatief onderzoek 

onder invloed van mescaline.
1076

 De toepassing van deze drug in onderzoek doet sterk denken 

aan de populaire boeken van Carlos Casteneda over Don Juan Matus, die eind jaren zestig 

werden gepubliceerd.
1077

 De bedoeling was om onder invloed van mescaline het aantal 

treffers in kwantitatieve experimenten te vergroten, maar Breederveld, die zelf de enige 

proefpersoon was, merkte dat er ook spontane paragnostische verschijnselen optraden. Zo 

voelde hij iets aan zijn pols, een verwonding, en vervolgens vertelde zijn zoontje dat de 

                                           
1074 Begeleidend schrijven bij brief van Faculteit Sociale Wetenschappen aan College van Curatoren (23-02-1967) (Archief Faculteit Sociale 

Wetenschappen Universiteit Utrecht, Faculteitsarchief doos 06553 map 1967). 
1075 Interview Schouten. 
1076 Heyme Breederveld, ‘Een geval van “invoelen”, opgetreden bij een proefpersoon die onder invloed verkeerde van mescalinesulfaat’, 

Tijdschrift voor Parapsychologie 33 (1965) 43-45; ‘Psychokinese-proeven met als doel getallen, welke voor de experimentator symbolen 
zijn van emotionerende ervaringen’, Tijdschrift voor Parapsychologie 34 (1966) 146-148; ‘Psychokinese-proeven met een proefpersoon die 

onder invloed verkeerde van een stimulerend middel (caffeine) en met dezelfde proefpersoon onder invloed van een kalmerend middel 

(meprobamaat)’, Tijdschrift voor Parapsychologie 37 (1969) 13-19. 
1077 Carlos Castaneda, The teachings of Don Juan: a Yaqui way of knowledge (New York 1968). 
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meester een verhaal voorlas waarin een jager in zijn pols werd gebeten door een wolf.
1078

 

Doel was om met de experimenten een methode te ontwikkelen waarbij een groter aantal 

treffers werd bereikt dan op basis van kans werd verwacht. Dat lukte niet.
1079

 Breederveld 

deed ook experimenten onder invloed van cafeïne en van een meprobamaat, een kalmerend 

middel. Hij gooide hierbij een dobbelsteen 219.000 keer en bereikte 36.204 treffers, waar op 

basis van kans 36.500 werd verwacht. Dit was geen significant resultaat, maar wel viel het 

Breederveld op dat hij onder invloed van het kalmerende middel de neiging had de cijfers 4 

en 1 te vermijden. Hiervoor droeg Breederveld een jungiaanse verklaring aan: ‘Dit vreemde 

verschijnsel kan verband houden met het symbolische karakter van het getal 4. Volgens de 

school van Jung symboliseert dit getal de natuurlijke, onbelemmerde werkingen van de 

menselijke geest.’
1080

 Breederveld zag hierin dan ook een teken van ‘het individuatieproces 

of het proces van geestelijke groei’.
1081

  

 Naast dergelijk kwantitatief onderzoek van Breederveld en ook van Zanstra, 

Houtkooper en Van Meerten, bleef er veel aandacht voor casuïstiek.
1082

 Er kwam een aparte 

rubriek in het TvP waarin opvallende casus werden besproken, en Tenhaeff besteedde veel 

aandacht aan de paragnost Warner Tholen.
1083

 Ook ging Tenhaeff nog steeds door met de 

stoelproeven met Croiset, zelfs in het buitenland.
1084

 Opvallend was in deze periode de 

oriëntatie van het TvP op de Sovjet-Unie: er werd geregeld verwezen naar de onderzoeken 

van de Russische parapsycholoog Vasiliev, die in 1966 overleed.
1085

 Deze fysiologieprofessor 

had in 1921 in Sint Petersburg het eerste Russische parapsychologisch laboratorium geopend, 

waar hij kwantitatief onderzoek deed in de traditie van Rhine. Hij was zeer succesvol in zijn 

experimenten, maar veel van zijn werk werd pas openbaar na het overlijden van Stalin in 

                                           
1078 Breederveld, ‘Een geval van “invoelen”’, 43-45. 
1079 Breederveld, ‘Psychokinese-proeven (1966)’, 148. 
1080 Breederveld, ‘Psychokinese-proeven (1969)’, 18. 
1081 Ibidem. 
1082 Zanstra dacht dat de redactie van Wetenschap en Samenleving de laatste zin van zijn kritiek had weggelaten, maar dat blijkt Tenhaeff 

zelf te hebben gedaan. (Tenhaeff, ‘Critiek en anti-critiek’, 104.) Van Meerten meent dat elektromagnetische golven als drager voor 

telepathie kunnen worden beschouwd. Van Meerten is gepromoveerd in de wis- en natuurkunde in 1966 met één stelling over telepathie: 
R.J. van Meerten, ‘Electromagnetische VHF-golven als medium der telepathische communicatie’, Tijdschrift voor Parapsychologie 35 

(1967) 70-89. Joop Houtkooper ondernam een experiment naar psychokinese met dobbelstenen: Joop Houtkooper, ‘Het psychokinetisch 

plaatsingseffekt: de eerste uitkomsten van een onderzoek’, Tijdschrift voor Parapsychologie 35 (1967) 138-142. 
1083 Warner Tholen wordt in de jaren zestig een belangrijke proefpersoon voor Tenhaeff. (Wilhelm Tenhaeff, ‘Ervaringen met de paragnost 

Warner Tholen’, Tijdschrift voor Parapsychologie 35 (1967) 97-137.) De spontane voorvallen krijgen in dit decennium aandacht onder het 

kopje ‘casuïstiek’. Ook: M. Lietaert Peerbolt, ‘Het niet-zintuiglijk waarnemen: een psychoanalytisch onderzoek’, Tijdschrift voor 
Parapsychologie 33 (1965) 125-132. 
1084 In 1969 werd Croiset 60: Wilhelm Tenhaeff, ‘Bij de zestigste verjaardag van Gerard Croiset’, Tijdschrift voor Parapsychologie 37 

(1969) 41-42. De stoelproeven werden bijvoorbeeld ook in Denver gedaan: Wilhelm Tenhaeff, ‘Experimentele voorschouw: verslag van een 
tweetal te Denver (Colorado) geverifieerde stoelenproeven’, Tijdschrift voor Parapsychologie 37 (1969) 89-101. 
1085 In 1966 overleed Leonid Vasiliev en dit kreeg aandacht in het TvP: Wilhelm Tenhaeff, ‘In memoriam Prof. Leonid Vasiliev’, Tijdschrift 

voor Parapsychologie 34 (1966) 101-102. Hans Bender bezocht Vasiliev in Moskou: ‘Internationaal congres voor psychologie te Moskou’, 
Tijdschrift voor Parapsychologie 34 (1966) 154.  

262



  HOOFDSTUK 7 STOELENDANS MACABRE 

 

1953.
1086

 Vooral zijn experimenten naar de mogelijkheid van mentale suggestie op afstand 

kregen na Engelstalige publicatie in 1963 aandacht in het Westen.
1087

  

 Tenhaeff bleef een belangrijke factor in het TvP. Hij was niet erg positief gestemd 

over de actuele stand van zaken. In 1968 was Tenhaeff samen met Croiset aanwezig op de 

conventie van de Parapsychological Association in Freiburg, waar hij een in-

promptuverhandeling hield over de ‘anthropologische parapsychologie’.
1088

 Tenhaeff stelde: 

‘Wanneer ik de ontwikkeling van de parapsychologie in de laatste decennia beschouw, dan 

moet ik tot mijn leedwezen constateren, dat men te weinig aandacht aan de persoonlijkheid 

van de paragnost (parergast) heeft geschonken. Men bestudeert het verschijnsel en vergeet 

daarbij voor een belangrijk deel de mens, bij wie het verschijnsel zich voordoet. Meer en 

meer kom ik tot de overtuiging, dat men van een crisis in de parapsychologie moet spreken. 

(…) Laten wij toch nooit vergeten dat de parapsychologie voor alles een psychologische 

discipline is.’
1089

 De veranderingen in de psychologie – waar de nadruk steeds meer kwam te 

liggen op waardevrije kennis, die vooral met empirisch-analytische methoden te bereiken zou 

zijn – sloot niet meer aan bij de opvattingen van Tenhaeff.  

De SdP had in de tweede helft van de jaren zestig te kampen met moeilijkheden om 

voldoende kopij bij elkaar te krijgen. Het enthousiasme leek tanende, maar vanaf 1967 diende 

zich een aantal studiegroepen van studenten aan die zich ‘zeer bewust van methodologie’ 

waren. Deze studenten deden in hun vrije tijd experimenten en publiceerden hier ook over in 

eigen tijdschriften. In 1969 fuseerde de ASPO met het Studie Centrum voor Experimentele 

ParaPsychologie (SCEPP), een studievereniging voor Amsterdamse studenten waarin de 

parapsychologie centraal stond, en twee jaar later werden de SdP en het SCEPP-bulletin 

gezamenlijk uitgebracht.
1090

 In de tweede helft van de jaren zestig werd het onderzoek van 

Van Busschbach voortgezet door de Amsterdamse studenten psychologie Bert Camstra, Dick 

Bierman en Björn Steilberg.
1091

 Door de Amsterdamse studenten werd parapsychologisch 

onderzoek langzamerhand onderdeel van de psychologieopleiding, doordat in de practica 

aandacht werd besteed aan parapsychologische experimenten.
1092

  

                                           
1086 Matt Cardin, Ghosts, spirits, and psychics: the paranormal from alchemy to zombies (Santa Barbara 2015) 352-354. 
1087 Leonid Vasiliev, Experiments in Mental Suggestion (Hampshire 1963). 
1088 Wilhelm Tenhaeff, ‘Beknopt verslag van de elfde jaarlijkse conventie van de Parapsychological Association (sept. 1968, Freiburg i. 
Br.)’, Tijdschrift voor Parapsychologie 36 (1968) 97-137. 
1089 Tenhaeff, ‘Beknopt verslag’, 123. 
1090 Jan Kappers, ‘De Spiegel verschijnt in een nieuw verband’, Spiegel der Parapsychologie 1 (1971) 33-35. Door afnemend enthousiasme 
in de studiekringen werd er zelfs overwogen de NVP en de Spiegel op te heffen. (Jan Kappers, ‘Korte geschiedenis van de parapsychologie 

in Nederland’, Spiegel der Parapsychologie 2 (1971) 63-83, 79). De voortgang is uiteindelijk gered door deze groep studenten, die ‘(…) met 

al hun enthousiasme, zich zeer bewust zijn van de methodologie (…).’ (Ibidem, 80). 
1091 Ibidem, 80. 
1092 Rob Esser, ‘SCEPP’s eerste vrucht een onderzoek naar: “de invloed van verschillen in emotionele betrokkenheid bij diverse soorten 

stimuli op de buitenzintuiglijke waarneming, gemeten met behulp van het plethysmogram en de galvanische huidreaktie”’, Spiegel der 
Parapsychologie 1 4 (1970) 20 e.v.. 
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In de SdP was verder in de tweede helft van de jaren zestig eveneens aandacht voor 

experimenten onder invloed van hallucinerende middelen. Zo ontving S.R. van Asperen de 

Boer een subsidie van de Nederlandse organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek 

(ZWO) via de ASPO om onderzoek te doen naar het zich voordoen van paranormale 

verschijnselen onder invloed van LSD.
1093

 Hij voerde dit onderzoek tussen 5 februari 1961 en 

7 april 1963 samen met de psychiater P.R. Barkema en met Jan Kappers uit. Bij hun 

experimenten kregen ze hulp van Barendregt, in wiens laboratorium het onderzoek 

grotendeels werd uitgevoerd, en van Blom. Eerst gebruikten ze LSD om de toename van 

buitenzintuiglijke waarneming te onderzoeken, maar veel proefpersonen werden psychotisch 

en bijna elke proefpersoon raakte te veel afgeleid door ‘vivid colored hallucinations’. Er werd 

gezocht naar een ‘less disturbing drug’ en dat werd uiteindelijk psilocybine, een stof 

afkomstig uit een paddenstoel.
1094

  

Er werd onderzocht of de proefpersonen in staat waren tot buitenzintuiglijke 

waarneming door experimenten te doen met Zenerkaarten, met psychometrische testen, met 

op afstand waarnemen, met voorspellen waar een bekende zich bevond, met 

helderziendheidstesten en met het testen van telepathie. Dertig proefpersonen deden 

tweemaal de testen, eerst onder gewone omstandigheden en dan onder invloed van 

psilocybine. Daarnaast werden tien experimenten gehouden waarbij ‘sensitieven’ werden 

onderzocht onder normale omstandigheden. Uiteindelijk leken de proefpersonen onder 

invloed van psilocybine iets beter in staat te zijn tot buitenzintuiglijke waarneming, maar niet 

dusdanig dat kon worden geconcludeerd dat het hallucinerende middel inderdaad 

buitenzintuiglijke waarneming induceerde. Dit onderzoek deed veel stof opwaaien in 

parapsychologische kring en leek goed te passen in de jaren zestig, waarin er veel aandacht 

was voor geestverruimende middelen. 

 

 

DE ZWEEDSE OPLOSSING 

Intussen werd vanaf 1968 de zoektocht naar een opvolger voor Tenhaeff weer nieuw leven 

ingeblazen. In augustus 1968 ontving het College van Curatoren andermaal een brief van het 

Ministerie van Onderwijs met de vraag toch eens spoedig aan de slag te gaan met de 

bezetting van de leerstoel parapsychologie – op de brief van twee jaar geleden was nooit 

                                           
1093 Kappers, ‘Korte geschiedenis’, 77.  
1094 S.R. van Asperen de Boer, P.R. Barkema en Jan Kappers, ‘Is it possible to induce ESP with psilocybine? An exploratory investigation’, 
International Journal of Neuropsychiatry 5 (1966) 447-473, 449. 
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antwoord ontvangen.
1095

 In oktober 1968 gaf het college aan de subfaculteit Psychologie de 

opdracht een benoemingscommissie parapsychologie samen te stellen. Naast Van Parreren 

zaten daarin de professor planologie Christiaan van Paassen, de hoogleraar pathopsychologie 

Alexander Poslavsky en de professor niet-westerse sociologie Jan Prins. Prins was in 1968 

Kistemaker opgevolgd als voorzitter van de SPR en was voor de commissie voorgedragen 

door Tenhaeff als vervanger van de – kritische – Jos Dijkhuis.
1096

  

 Niet iedereen van de subfaculteit Psychologie kon de hernieuwde aandacht voor de 

parapsychologie waarderen. Maurits (Mauk) Mulder, hoogleraar sociale psychologie en 

directeur van het Instituut voor Sociale Psychologie, zette zijn vraagtekens bij de aandacht 

voor de parapsychologie. Volgens Mulder speelden er ondoorzichtige argumenten mee bij de 

aanstelling van een hoogleraar parapsychologie, die vooral werden ingegeven door druk 

vanuit het ministerie – die onder andere voortkwam uit de goede contacten van Tenhaeff –  

en door geldzaken: geruchten over legaten voor de parapsychologie voedden speculaties over 

financiële argumenten voor een gewone leerstoel parapsychologie. De totstandkoming van de 

benoemingscommissie vond Mulder veel te ondoorzichtig en bovendien te veel op de hand 

van de SPR. Mulder vreesde dat een hoogleraar parapsychologie zou drukken op de 

financiële ruimte voor andere specialismen. Als de minister zo graag een hoogleraar 

parapsychologie wilde, moest hij maar proberen deze leerstoel bij een andere universiteit 

onder te brengen.
1097

 De gewone leerstoel voor de parapsychologie kon dus binnen de 

subfaculteit Psychologie vanaf 1968 rekenen op tegenstand.  

 Ook vanuit het Instituut voor Clinische en Industriële Psychologie klonken bezwaren. 

De klinisch psycholoog – en later astroloog – Leo Pannekoek werkte bij dit instituut en 

coördineerde daar de werkgroep parapsychologie. Deze werkgroep was geen voorstander van 

het aanstellen van een hoogleraar parapsychologie, die volledig zou worden ingelijfd bij het 

Psychologisch Laboratorium. De leden van de werkgroep vreesden dat daarmee het 

pluriforme karakter van de discipline verloren zou gaan. Zij stelden voor in plaats daarvan 

een aantal wetenschappelijk medewerkers aan te stellen.
1098

 Ook Tenhaeff vreesde dat de 

parapsychologie verloren zou gaan als marginale discipline in de grote krachten van de 

                                           
1095 Brief van ministerie van OK&W aan College van Curatoren (15-08-1968) (Archief Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit 
Utrecht, Faculteitsarchief doos 06553 map 1968). 
1096 ‘Benoeming commissie parapsychologie’ (22-10-1968) (Archief Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht, Faculteitsarchief 

doos 06553 map 1968). 
1097  Brief van Maurits Mulder aan bestuur FSW (06-12-1968) (Archief Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht, 

Faculteitsarchief doos 06553 map 1968). 
1098 ‘Verslag van de hearing parapsychologie gehouden op vrijdag 28 februari 1969’ (Archief Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit 
Utrecht, Faculteitsarchief doos 06553 map 1969). 
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subfaculteit Psychologie. Tenhaeff bleef voorstander van een gewoon hoogleraar 

parapsychologie, maar zag dan wel graag een van zijn eigen voorkeurskandidaten benoemd.  

Ondanks de bezwaren ging de benoemingscommissie aan de slag met haar taak om 

geschikte kandidaten te vinden voor de gewone leerstoel parapsychologie. Via Prins werd de 

commissie gevoed met kandidaten die de voorkeur van Tenhaeff hadden. Die had zijn zinnen 

in eerste instantie gezet op de Duitse Johannes Mischo. Helaas was deze al de beoogd 

opvolger van Hans Bender, de zielsverwant van Tenhaeff in Duitsland. Waar de 

benoemingscommissie de Duitse kandidaat van Tenhaeff nog wel serieus wilde overwegen, 

gold dit in veel mindere mate voor zijn latere voordrachten van de Turk Kerem Doksat en de 

Chileen Brenio Onetto-Bächler (beiden psychiaters).
 
De benoemingscommissie won liever 

advies uit het buitenland in.
1099

 Met name de voorgestelde kandidaten van Joseph Banks 

Rhine en zijn assistent Joseph Gaiter Pratt werden door de benoemingscommissie van belang 

geacht, omdat hun wetenschapsbenadering beter aansloot bij de nieuwe richting van de 

subfaculteit Psychologie dan de ‘ouderwetse’ kwalitatieve richting van Tenhaeff. Deze twee 

Amerikanen droegen de Zweed Martin Johnson aan als de beste kandidaat voor de 

leerstoel.
1100

  

 Martin Johnson was opgegroeid in Lapland, waar hij in aanraking kwam met veel 

mythen en sagen. Hierdoor werd zijn interesse in paranormale verschijnselen gewekt, zeker 

nadat hij op jonge leeftijd zijn (stief)vader had verloren.
1101

 Het begin van zijn 

wetenschappelijke carrière verliep ongebruikelijk. Door zelfstudie bekwaamde hij zich in 

schei- en natuurkunde. Het bedrijf waarvoor hij werkte was dusdanig onder de indruk van 

zijn capaciteiten dat hem de mogelijkheid werd geboden kosteloos een universitaire opleiding 

te volgen. Hij studeerde eerst sterrenkunde om zich vervolgens aan de psychologie te wijden. 

In 1969 rondde hij als 39-jarige deze laatste studie af. Hij was daarna verbonden aan de 

psychologische faculteit van de Universiteit van Lund en werkte ook als psycholoog voor 

projecten bij de Zweedse krijgsmacht. Hier deed hij voornamelijk onderzoek met de ‘Defense 

Mechanism Test’. Met deze persoonlijkheidstest werd onderzocht in hoeverre de 

proefpersoon zich bewust was van onbewuste of voorbewuste processen. De test zou later 

ook in zijn parapsychologische werk een belangrijke rol spelen.  

                                           
1099 ‘Verslag van de commissie parapsychologie’ en brief van Wilhelm Tenhaeff aan commissie parapsychologie (29-04-1970) (Archief 
Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht, Faculteitsarchief doos 06553 map 1969); interview Schouten. 
1100  Map ‘correspondentie met informanten’ en bijlage III ‘Uittreksel uit adviezen van informanten’ (Archief Faculteit Sociale 

Wetenschappen Universiteit Utrecht, Faculteitsarchief doos 06553 map 1969/1970).  
1101 Adrian Paraker en Nemo Mörck, ‘Martin Johnson 1930-2011’, Journal of Parapsychology 75 2 (2011) 253. Hier gaat het over zijn 

‘foster father’. Zie ook brief van Martin Johnson aan Joseph Banks Rhine (21-04-1971): ‘As a very young man I lost my father, to whom I 

was strongly attached.’ (Doos 326 The Records of the Parapsychology Laboratory, 1893-1984, David M. Rubenstein Rare Book & 
Manuscript Library, Duke University). 
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Vanaf de jaren zestig hield Johnson zich bezig met parapsychologisch onderzoek. Van 

1960 tot 1970 studeerde hij in de zomermaanden bij Rhine via zijn Foundation for Research 

on the Nature of Man (FRNM) in Durham. Johnson werkte daar vervolgens ook als 

gastonderzoeker. Voor Johnson was Rhine zijn geestelijk vader; hij bewonderde hem zeer en 

onderhield een intensieve correspondentie met hem.
1102

 Johnson had een duidelijke voorkeur 

voor een kwantitatieve, experimentele benadering van de parapsychologie. Johnson stond 

bekend om zijn ‘voorzichtige uitspraken’ wat betreft de mogelijkheden en de herhaalbaarheid 

van parapsychologische verschijnselen. In dezen was hij een zelfbenoemd adept van de 

wetenschapsopvattingen van Karl Popper. Zijn voorzichtige en kritische houding in 

combinatie met de steun van Rhine maakte Johnson voor de benoemingscommissie 

parapsychologie van de subfaculteit Psychologie tot een geschikte kandidaat voor de 

leerstoel. 

In juni 1970 kwam de benoemingscommissie met een nota waarin werd voorgesteld 

om twee kandidaten – onder wie Johnson – een periode van drie maanden te laten 

proefdraaien op de Utrechtse universiteit.
1103

 Het idee hiervoor kwam van Kistemaker, die 

zich als oud-voorzitter van de SPR geregeld mengde in de opvolgingskwestie. In de Faculteit 

Natuurkunde was het geen ongebruikelijke procedure om geschikte kandidaten voor een 

leerstoel enkele maanden uit te nodigen.
1104

 Naast Martin Johnson werd de van oorsprong 

Duitse – maar in Tasmanië werkzame – Herbert Hans Jürgen Keil uitgenodigd. De naam van 

Keil circuleerde al sinds begin jaren zestig en was ook door Rhine genoemd. De commissie 

had de hoop dat Keil door zijn interesse voor reïncarnatie misschien op meer goedkeuring 

kon rekenen van Tenhaeff dan Johnson. Die goedkeuring van Tenhaeff was nodig om te 

voorkomen dat deze  de openbaarheid zou zoeken en daarmee de Utrechtse universiteit in 

verlegenheid kon brengen.  

Van Parreren wilde voorkomen dat Tenhaeff, net als bij de vorige mislukte pogingen 

tot opvolging, zijn afkeuring over de gang van zaken publiekelijk zou uiten en daarmee de 

subfaculteit Psychologie zou schaden. Van Parreren vroeg daarom in de zomer van 1970 zijn 

                                           
1102 Brieven van Martin Johnson aan Joseph Banks Rhine (24-12-1972): ‘You have, no doubts about it functioned very well as a kind of 

father-image or hero-figure for identification which has made me surprisingly invulnerable in my present position’; (11-06-1972): ‘I do not 

know how I ever will be able to return all the help and inspiration I have got – from you, dear Sir – a most inspiring father-image and the 
father om [sic] modern parapsychology – the type of parapsychology that came to stay’; (16-02-1971): ‘I am most grateful for your gracious 

support and almost fatherly interest.’ (Doos 326 en 332 The Records of the Parapsychology Laboratory, 1893-1984, David M. Rubenstein 

Rare Book & Manuscript Library, Duke University). 
1103 Verslag gesprek tussen College van Curatoren en FSW inclusief bijlagen (30-06-1970) (Archief College van Bestuur Universiteit 

Utrecht 1955-heden Doos 65a map 1). 
1104 Verslag gesprek tussen College van Curatoren en FSW inclusief bijlagen (30-06-1970) (Archief College van Bestuur Universiteit 
Utrecht 1955-heden Doos 65a map 1). 
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eigen oud-promotor Bert Duijker om advies.
1105

 Hij vroeg zijn mening over drie kandidaten: 

naast Johnson en Keil informeerde hij naar Duijkers indruk van de favoriet van Tenhaeff, de 

psychiater Onetto-Bächler. Deze Chileen was bevriend met Hans Bender en schreef over 

voorspellende dromen, hindoefilosofie en jungiaanse analyse, maar ook over experimentele 

parapsychologie, de invloed van ritalin op buitenzintuiglijke waarnemingen en bio-

energetische genezing.
1106

 Duijker voelde zich vereerd zijn mening te mogen geven, maar 

stelde voorop dan weliswaar geïnteresseerd te zijn in de parapsychologie maar er verder 

eigenlijk weinig verstand van te hebben. Hij achtte Onetto-Bächler ondanks diens 

belezenheid de minst geschikte kandidaat. Duijker vond de sollicitatie van Johnson wat 

onacademisch omdat deze zich in zijn sollicitatiebrief niet erg formeel uitdrukte en in zijn 

brief vooral zijn eigen enthousiasme kenbaar maakte in plaats van zijn capaciteiten te 

benadrukken. Toch vond hij hem de geschiktste kandidaat, omdat Johnson het creatiefst en 

het meest multidisciplinair leek. Van Parreren hechtte veel waarde aan het advies van zijn 

voormalig promotor.
1107

  

In maart 1971 stuurde Van Parreren een brief aan Johnson met de uitnodiging om zich 

het gehele komende academisch jaar aan de Utrechtse universiteit bezig te houden met de 

parapsychologie. Van Parreren had al besloten niet ook nog Keil uit te nodigen. De kosten 

om Keil uit Tasmanië over te laten komen wogen niet op tegen de waarschijnlijk ijdele hoop 

dat de kritiek van Tenhaeff en de SPR wat zou verminderen als de universiteit twee 

kandidaten liet overkomen.
1108

 Tenhaeff kon zich niet vinden in de uitnodiging voor Johnson. 

Hij begreep niet waarom een dergelijke monodisciplinaire, kwantitatief gerichte en 

bovendien in zijn ogen matige wetenschapper werd verkozen boven zijn eigen favoriet, 

Onetto-Bächler.
1109

 In een gesprek met het College van Curatoren lieten Tenhaeff en de 

voorzitter van de SPR doorschemeren de openbaarheid te zullen zoeken over de 

opvolgingskwestie.
1110

  

 Het College van Bestuur, zoals de leiding van de universiteit vanaf 1970 heette, 

hoopte dat een nieuwe openbare controverse zou uitblijven. In het recente verleden had niet 

alleen de opvolgingskwestie in de parapsychologie de Universiteit Utrecht in een kwaad 

                                           
1105 Brief van Carel van Parreren aan Bert Duijker (27-09-1970) (Archief College van Bestuur Universiteit Utrecht 1955-heden doos 65a 
map 1). 
1106 Brenio Onetto, ‘Possible parapsychological relevance of Hiroshi Motoyama’s AMI machine: a GESP experiment with physiological 

measurements’, Subtle Energies & Energy Medicine 9 2 (1998) 133-149. 
1107 Aantekeningen bespreking SPR met FSW (13-01-1971) (Archief Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht, Faculteitsarchief 

doos 06552 map 1971-1977). 
1108  Brief van Carel van Parreren aan Martin Johnson (08-03-1971) (Archief Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht, 
Faculteitsarchief doos 06552 map 1971-1977). 
1109 Brief van Wilhelm Tenhaeff aan College van Curatoren (29-04-1970) (Archief College van Bestuur Universiteit Utrecht 1955-heden 

doos 65a map 1). 
1110 Verslag bespreking SPR met CvB (03-12-1970) (Archief College van Bestuur Universiteit Utrecht 1955-heden doos 65a map 1). 
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daglicht gesteld. In 1970 werd de hartchirurg Wieberdink in verband gebracht met een hoger 

aantal doden op zijn operatietafel dan zou mogen worden verwacht. De Utrechtse universiteit 

en met name haar curatoren werd verweten – net als met de chirurg Nuboer ongeveer tien jaar 

eerder – een laakbare en te beschermende positie ten opzichte van de chirurgen te hebben 

ingenomen. Op het moment dat de mogelijke tijdelijke aanstellingen van Johnson en Keil 

werden besproken speelde in de pers deze affaire volop, en het College van Bestuur hoopte 

dat de kwestie rond de opvolging in de parapsychologie netjes kon worden opgelost. Maar na 

de komst van Johnson naar Utrecht lieten Tenhaeff en andere leden van de SPR van zich 

horen in het U-Blad, in Trouw, het Algemeen Dagblad, NRC Handelsblad, De Telegraaf en 

Elsevier.
1111

  

In deze media benadrukten de SPR-representanten de in hun ogen kwalijke rol van 

Van Parreren in de opvolgingskwestie. De strijdbare parapsychologen verdachten Van 

Parreren van een vertragingstactiek. Hij zou dusdanig lang hebben willen wachten met de 

invulling van de leerstoel parapsychologie dat Sybo Schouten zou zijn gepromoveerd en 

hoogleraar kon worden. Ook zagen de SPR-leden een ‘kolonialistisch streven’ bij Van 

Parreren: hij wilde het Parapsychologisch Instituut geheel onder zijn hoede hebben. Maar 

misschien nog wel als het kwalijkst werd gezien dat Van Parreren de experimentele 

benadering in de psychologie in het algemeen en in de parapsychologie in het bijzonder 

schromelijk overschatte.
1112

  

Kistemaker spande zich als oud-voorzitter in 1971 in om de SPR op een meer 

diplomatieke wijze te helpen. Vanuit zijn vriendschappelijke relatie met Van Parreren vroeg 

Kistemaker hem de aanstelling van Johnson nog eens te heroverwegen ten faveure van 

Brenio Onetto-Bächler. Het was natuurlijk aan de faculteit om zelf te bepalen wie als 

hoogleraar te benoemen, maar: ‘Niettemin is mijn sterke overtuiging: BETER EEN GOEDE MAN 

                                           
1111 Zie knipselverzameling in Archief College van Bestuur Universiteit Utrecht 1955-heden doos 65a map 1, met onder andere: J. van Tijn, 

‘Vreemde gedragingen rondom opvolging Tenhaeff: Universiteit van Utrecht blameert zich opnieuw’, Vrij Nederland (10-04-1971) 1-4; 
J.W.M. van Spaandonk, ‘Utrechtse universiteit wil de parapsychologie niet “vermoorden”’, NRC Handelsblad (14-04-1971) 7; ‘Dans rond 

de leerstoel’, Elsevier (27-03-1971) 11; ‘Opvolging van parapsycholoog prof. Tenhaeff: weer conflict om leerstoel’, Gooi en Eemlander 

(09-03-1971); ‘Conflict over opvolging prof. Tenhaeff’, Utrechts Nieuwsblad (30-03-1971); ‘Opvolging van professor Tenhaeff loopt vast 
in hevige strijd: weer schandaal in Utrecht’, Algemeen Dagblad (30-03-1971); ‘Opvolging prof. Tenhaeff leidt tot meningsverschil’, Trouw 

(31-03-1971); ‘Conflict rond opvolging van prof. Tenhaeff’, De Telegraaf (31-03-1971); ‘Zweed op proef voor leerstoel parapsychologie’, 

Algemeen Dagblad (31-03-1971); ‘“Zo gaat een levenswerk naar de bliksem”: strijd om opvolger in Utrecht van parapsycholoog Tenhaeff’, 
De Tijd (31-03-1971); ‘Dr. Johnson opvolger van Tenhaeff’, Utrechts Nieuwsblad (31-03-1971); ‘Conflict om opvolging hoogleraar’, NWD 

(31-03-1971); ‘Prof. Ten Haeff in verzet tegen keuze Zweedse opvolger’, NRC Handelsblad (31-03-1971); ‘Dr. Johnson gastdocent in de 

parapsychologie’, Het Vaderland (31-03-1971); ‘Weer “affaire” aan Universiteit Utrecht: opvolging prof. Tenhaeff oorzaak van conflicten’, 
Centrum (31-03-1971); ‘Prof. Tenhaeff vindt Zweed ongeschikt’, Nieuwe Haagse Post (31-03-1971); ‘Parapsycholoog prof. Tenhaeff: 

“Keuze van opvolger is onbegrijpelijk”’, De Telegraaf (01-04-1971) (met hierbij een reactie van Van Parrreren “Tragiek van de ouderen”: 

‘Het is de tragiek van de ouderen, die na grootse prestaties te hebben geleverd, niet inzien dat het tijd is om van wetenschappelijke methode 
te veranderen’); ‘Prof. Tenhaeff vecht voor zijn instituut: “Zeven jaar lang hield ik mijn mond, maar nu zal ik spreken”’, Utrechts 

Nieuwsblad (01-04-1971). 
1112 Samenvatting standpunten kamp-Tenhaeff zoals weergegeven in brief van Wilhelm Tenhaeff aan College van Curatoren (02-02-1971) 
waarin de standpunten worden samengevat (Archief College van Bestuur Universiteit Utrecht 1955-heden doos 65a map 1). 
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IN EEN RICHTING DIE JE LIEVER NIET WILT, DAN EEN SLECHTE IN DE Z.G. EXACTE RICHTING.’
1113

 

Van Parreren schreef aan Kistemaker dat hij blij was aan het einde van dit studiejaar zijn 

functie als voorzitter neer te leggen, waardoor hij niets meer met de zaak te maken hoefde te 

hebben. Maar hij bleef verder bij zijn keuze voor Johnson. Het was zijn streven om de 

parapsychologie te integreren in de subfaculteit Psychologie.
1114

 Met iemand als Onetto-

Bächler zou de parapsychologie blijven wat ze onder Tenhaeff ook altijd was gebleven: een 

buitenbeentje.  

Op 1 september 1971 werd Johnson – ondanks de tegenstand – voor één jaar 

aangesteld in Utrecht als gastdocent in de parapsychologie. Johnson had zich voorgenomen 

zich tijdens zijn verblijf in Nederland zo veel mogelijk te richten op het opbouwen van een 

stabiel netwerk, zowel nationaal als internationaal. Door het organiseren van 

methodologische seminars wilde hij het degelijke en serieuze karakter van de 

parapsychologie, en van hemzelf, laten zien.
1115

 Johnson hoopte door de ervaring die hij in 

Nederland opdeed op termijn een plek aan de Universiteit van Lund te kunnen bemachtigen 

als hoogleraar.
1116

 Hij dacht dat een eventueel hoogleraarschap in Utrecht geen lang leven 

beschoren zou zijn, omdat Schouten hem een geschiktere kandidaat voor de leerstoel leek dan 

hijzelf. Zodra deze was gepromoveerd, zo verwachtte Johnson, zou Schouten hoogleraar in 

de parapsychologie worden.
1117

  

Van Parreren vroeg Johnson om als gastdocent de parapsychologie uit haar isolement 

te halen en de verhoudingen met de subfaculteit te normaliseren.
1118

 Mede door Research 

Letters uit te geven probeerde Johnson dit te bewerkstelligen. In dit tijdschrift werd 

onderzoek gepubliceerd van Johnson en Schouten en van hun internationale contacten. 

Johnson verdiepte zich onder andere in de psychologische voorwaarden waaronder 

paranormale verschijnselen zich zouden voordoen. Zijn uitgangspunt in zijn eerste artikelen 

was dat motivatie een buitengewoon cruciale rol zou spelen.
1119

 Dergelijke methodologische 

                                           
1113 Brief van Jaap Kistemaker aan Carel van Parreren (24-05-1971). In de correspondentie tutoyeren zij elkaar. (Archief Faculteit Sociale 
Wetenschappen Universiteit Utrecht, Faculteitsarchief doos 06552 map 1971-1977; gebruik van klein kapitaal in origineel). 
1114  Brief van Carel van Parreren aan Jaap Kistemaker (21-06-1971) (Archief Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht, 

Faculteitsarchief doos 06552 map 1971-1977).  
1115 Brieven van Martin Johnson aan Joseph Banks Rhine (29-10-1971 en 09-12-1971) (Doos 326 The Records of the Parapsychology 

Laboratory, 1893-1984, David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University). 
1116 Brief van Martin Johnson aan Joseph Banks Rhine (21-04-1971) (Doos 326 The Records of the Parapsychology Laboratory, 1893-1984, 
David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University). 
1117 Brief van Martin Johnson aan Joseph Banks Rhine (12-05-1971) (Doos 326 The Records of the Parapsychology Laboratory, 1893-1984, 

David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University). 
1118 Brief van Martin Johnson aan Joseph Banks Rhine (24-12-1972) (Doos 332 (Doos 326 The Records of the Parapsychology Laboratory, 

1893-1984, David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University). 
1119 Martin Johnson, ‘An attempt to manipulate the scoring direction of subjects by means of control of motivation of the subject’, Research 
Letter of the Parapsychological Division of the Psychological Laboratory December (1971) 1-8; Martin Johnson, ‘An attempt to effect 

scoring behavior in a group test of precognition by means of manipulation of motivation and by the use of individually assigned emotionally 

loaded target material’, Research Letter of the Parapsychological Division of the Psychological Laboratory December (1971) 15-32; Martin 
Johnson, ‘A new technique of testing ESP in a real-life, high motivational context: a written academic exam as a disguised test of 
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onderzoekingen sloten zeer aan bij het onderzoeksprogramma dat Johnson graag in Utrecht 

wilde ontwikkelen, gericht op onderzoek naar de klinische aspecten van de parapsychologie, 

op experimenten met dieren en op methodologische reflecties over het vakgebied.
1120

  

Bij de aanstelling van Johnson als gastdocent werd tegelijkertijd een 

evaluatiecommissie in het leven geroepen om zijn werk na een jaar te beoordelen. In deze 

commissie, onder voorzitterschap van Biersteker, hadden zitting de professor psychiatrie 

Johannes Plokker, de professor Duitse taal- en letterkunde Hans Teesing, de professor in de 

wiskunde Fred van der Blij, en de professor in de psychologie Don Mellenbergh. Onder druk 

van Kistemaker was Plokker vanuit de SPR benoemd in deze commissie.
1121

 In mei 1972 

kwam de evaluatiecommissie met een dubbelzinnig tussenrapport over het functioneren van 

Johnson. De commissie toonde zich tevreden over het onderwijs en het onderzoek van 

Johnson, hoewel niet geheel duidelijk was hoe het zich in de toekomst zou ontwikkelen. 

Ondanks de algemene tevredenheid over het functioneren van Johnson, adviseerde de 

commissie hem niet als ordinarius aan te stellen maar als buitengewoon hoogleraar, waarmee 

de hoogleraar een parttime aanstelling zou krijgen en geen integraal deel zou uitmaken van de 

faculteit.
1122

  

Het College van Bestuur constateerde een discrepantie tussen de bevindingen van de 

commissie en haar conclusie. Zowel de subfaculteit Psychologie als de Faculteit Sociale 

Wetenschappen was van mening dat Johnson aangesteld zou moeten worden als gewoon 

hoogleraar. En aangezien de commissie geen ‘nee’ adviseerde, was het ‘ja’.
1123

 Teesing 

benadrukte dat de commissie voorzichtig had willen zijn met de conclusies vanwege de 

bijzondere aard van het vak parapsychologie.
1124

 Tijdens de zoektocht naar een opvolger van 

Tenhaeff speelden voortdurend overwegingen over het afwijkende karakter van het 

vakgebied en de assimilatie in de ‘gewone’ psychologie een grote rol. Waar Johnson en 

Schouten zo veel mogelijk probeerden aan te sluiten bij de psychologie aan de Utrechtse 

universiteit, benadrukte Tenhaeff zelf het bijzondere karakter van de parapsychologie. Dit 

                                                                                                                                   
clairvoyance, three studies: a preliminary report’, Research Letter of the Parapsychological Division of the Psychological Laboratory 

November (1972) 23-35. 
1120  Bijlage bij brief van staatssecretaris OK&W aan College van Bestuur (17-07-1973) (Archief Faculteit Sociale Wetenschappen 
Universiteit Utrecht, Faculteitsarchief doos 06552 map 1973). 
1121  Brief van Jaap Kistemaker aan Carel van Parreren (28-06-1971) (Archief Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht, 

Faculteitsarchief doos 06552 map 1971). Zie ook: Wilhelm Tenhaeff, ‘In memoriam Prof. Dr. J.H. Plokker’, Tijdschrift voor 
Parapsychologie 44 (1976) 98. Hierin staat genoemd dat Plokker ook lid was van de redactiecommissie van het TvP. 
1122 Evaluatiecommissie parapsychologie: voortgang evaluatie (Archief College van Bestuur Universiteit Utrecht 1955-heden doos 65a map 

II). 
1123 Verslag bijeenkomst College van Bestuur naar aanleiding van interim-rapport (22-06-1972) (Archief College van Bestuur Universiteit 

Utrecht 1955-heden doos 65a map II). 
1124  Rapport van de evaluatiecommissie parapsychologie (30-05-1972) (Archief Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht, 
Faculteitsarchief doos 06552 map 1972). 
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kwam ook tot uiting in de Kamervragen die, door inmenging van Tenhaeff, over het 

gastdocentschap van Johnson werden gesteld. 

 

KAMERVRAGEN 

Het VVD-lid Henk Vonhoff stelde als eerste Kamervragen over de opvolgingskwestie – vlak 

voordat hij staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk zou worden. Het 

was een unicum dat de Tweede Kamer zich bemoeide met de benoeming van een hoogleraar; 

in principe was dit aan de universiteit om te bepalen en had de politiek hier geen invloed op. 

Vonhoff had zijn medevrijmetselaar Tenhaeff in het verleden al geadviseerd een 

spoedaudiëntie bij de minister aan te vragen over de hele gang van zaken.
1125

  

 In zijn eerste Kamervraag wees Vonhoff de minister, Gerard Veringa, erop dat de 

opvolging van Tenhaeff als ‘buitengewoon hoogleraar in de para-psychologie (…) al 

jarenlang voortsleept zonder dat dit tot een oplossing kan komen, die alle betrokkenen 

redelijk tevreden kan stellen’. Vonhoff spoorde de minister aan tot actie omdat door Tenhaeff 

‘een instituut op het gebied van de para-psychologie met grote internationale bekendheid tot 

stand is gebracht’. Het Kamerlid meende dat de oplossing van de kwestie er wellicht in 

gelegen was de leerstoel los te zien van de subfaculteit Psychologie ‘gezien de aparte plaats 

die de parapsychologie inneemt’. Tot slot maande Vonhoff de minister tot enige druk richting 

de Utrechtse universiteit om de kwestie op te lossen.
1126

  

 Veringa corrigeerde Vonhoff in zijn antwoorden dat Tenhaeff geen buitengewoon 

hoogleraar was maar een bijzondere leerstoel bekleedde. Hierbij benadrukte de minister dat 

het ging om de instelling van een gewone leerstoel parapsychologie en dus niet om een 

directe opvolger van Tenhaeff, die de bijzondere leerstoel parapsychologie bekleedde. Dit 

laat zien dat er een nieuwe aanpak werd gekozen; het doel was nu om de bijzondere en de 

gewone leerstoel naast elkaar te laten bestaan. Veringa achtte het ‘dringend gewenst, dat de 

leerstoel zo spoedig mogelijk wordt bezet door een algemeen erkende, kritisch ingestelde 

geleerde’. De minister ging uitgebreid in op de suggestie om de leerstoel parapsychologie los 

te zien van de subfaculteit Psychologie. Veringa achtte dit onwenselijk: ‘Gelet op het object 

van onderzoek van de para-psychologie, lijkt een situering van de leerstoel in de subfaculteit 

der psychologie geboden, zij het dat het eigen, bijzondere karakter van de leerstoel daardoor 

                                           
1125 Brief van Wilhelm Tenhaeff aan minister van OK&W (01-04-1971) (Archief Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht, 

Faculteitsarchief doos 06552 map 1972). 
1126 ‘Aanhangsel tot het Verslag van de Handelingen der Tweede Kamer’ nummer 1025 (1970-1971) 2063. 
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niet mag worden aangetast.’ De minister meende dat hij en de curatoren van de Universiteit 

Utrecht met dit standpunt instemden.
1127

  

Na de – over het algemeen – positieve evaluatie van Johnson als gastdocent werden 

opnieuw Kamervragen gesteld. Op 29 juni 1972 ging het Eerste Kamerlid Wim Schuijt van 

de Katholieke Volkspartij (KVP) samen met de Tweede Kamerleden Klaas van Dijk van de 

VVD en de niet-vrijzinnige protestant Arnold Tilanus van de Christelijk-Historische Unie 

(CHU) in op de gang van zaken rondom Johnson. De Kamerleden waren goed geïnformeerd 

door Tenhaeff en informeerden bij Chris van Veen, de nieuwe minister van Onderwijs en 

Wetenschappen, waarom het sinds 1965 niet was gelukt de vacature voor de leerstoel 

parapsychologie te vervullen, terwijl ‘er een aantal internationaal gekwalificeerde 

wetenschapsbeoefenaren [is], die onmiddellijk voor benoeming tot hoogleraar in Utrecht in 

aanmerking zouden kunnen komen’. In plaats daarvan was er een gastdocent aangesteld, 

waarvan de parlementariërs wilden weten op welke manier die werd gefinancierd en of er al 

een beoordelingsrapport van zijn functioneren beschikbaar was. Als laatste drongen de 

Kamerleden erop aan om op ‘zeer korte termijn’ tot de voordracht van een hoogleraar te 

komen en anders in elk geval de financiering voor de leerstoel vrij te geven.
1128

 

Ook de nieuwe minister verwees in zijn antwoorden naar het ‘bijzondere karakter’ van 

de parapsychologie: ‘Dit bijzondere karakter heeft het (…) ten zeerste bemoeilijkt tot een 

eenduidig standpunt te komen ten aanzien van de wetenschappelijke aanpak en positie van de 

parapsychologie (…).’ Door deze discussie over de wetenschappelijke aanpak waren 

vervolgens meningsverschillen ontstaan over de organisatorische plaatsbepaling van de 

parapsychologie en ook over de eisen die gesteld werden aan de nieuwe hoogleraar. Van 

Veen wilde eveneens ‘een algemeen erkende kritisch ingestelde geleerde’ aanstellen. Zolang 

die niet was gevonden bleef de positie vacant en het was de minister nog niet bekend of de 

aangestelde gastdocent – die door personele middelen werd betaald – aan de gestelde eisen 

zou kunnen voldoen.
1129

  

Ondanks de Kamervragen en het tegenstrijdige evaluatierapport werd in 1973 Johnson 

door de Faculteit Sociale Wetenschappen voorgedragen als gewoon hoogleraar in de 

parapsychologie. Aan deze voordracht was wel een drietal voorwaarden verbonden. Ten 

eerste moest Johnson een verklaring ondertekenen dat hij voor zowel de kwantitatieve als de 

kwalitatieve aspecten van de parapsychologie aandacht zou hebben, om op die manier de 

                                           
1127 ‘Aanhangsel tot het Verslag van de Handelingen der Tweede Kamer’ nummer 204 (1971) 411. 
1128 ‘Aanhangsel tot het Verslag van de Handelingen der Eerste Kamer’ nummer 170 (1971-1972) 347. 
1129 Ibidem. 
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kritiek van Tenhaeff en de zijnen te ondervangen.
1130

 Ten tweede was de Faculteit Sociale 

Wetenschappen niet bereid te betalen voor de aanstelling van Johnson. De parapsychologie 

ressorteerde sinds 1967 rechtstreeks onder het College van Curatoren – sinds 1970 College 

van Bestuur – en omdat het de uitdrukkelijke wens was geweest van het ministerie om een 

ordinariaat parapsychologie in te stellen moest de bekostiging hiervoor dan ook van het Rijk 

komen. De faculteit was alleen bereid Johnson als ‘paying guest’ in de gelederen op te 

nemen. Want, ten derde, de faculteit wilde Johnson en zijn leerstoel integreren in de 

subfaculteit Psychologie om te voorkomen dat een situatie zoals met Tenhaeff en zijn 

Parapsychologisch Instituut zich zou herhalen.
1131

  

Ook over deze voordracht van Johnson als gewoon hoogleraar kwamen er 

Kamervragen. Wederom was Arnold Tilanus de vragensteller, ditmaal samen met de 

jonkheer Maurits (Mauk) de Brauw van de Democratisch-Socialisten (DS’70), die in 1971 en 

1972 zelf als minister zonder portefeuille zich had ontfermd over het onderwijs en de 

wetenschappen.
1132

 In de vragen die ze op 23 november 1973 stelden werd eerst ingegaan op 

de academische merites van Johnson, die volgens de Kamerleden uiterst discutabel waren. 

Het was opzienbarend dat Tweede Kamerleden vragen stelden over de academische statuur 

van een hoogleraar. Volgens de vragenstellers was Johnson niet gepromoveerd; had hij maar 

één artikel gepubliceerd; dichtte hij zichzelf een publicatie uit 1972 toe die al in 1967 in 

Zweden was geschreven; kreeg hij in 1971-1972 een salaris van 40.000 gulden voor het 

geven van slechts één college; had hij het jaar daaropvolgend zelfs 56.000 gulden aan salaris 

ontvangen terwijl hij vooral in Lund was; en waren tot slot slechts twee van de vijf leden van 

de evaluatiecommissie deskundig genoeg geweest op het gebied van de parapsychologie om 

Johnson te kunnen beoordelen op basis van een op zichzelf ‘zeer summier optreden van de 

heer Johnson te Utrecht en één enkele publikatie van zijn hand’. Inderdaad was Johnson 

veelvuldig in Zweden, waardoor hij minder dan andere hoogleraren in Utrecht te vinden was. 

Hij was wel degelijk gepromoveerd in Zweden, en de publicatie uit 1972 was een 

Engelstalige bewerking van een Zweeds artikel. De Tweede Kamerleden deden hun best de 

academische positie van Johnson ter discussie te stellen. Tilanus en Van Dijk vroegen de 

minister een onderzoek in te stellen naar de beweringen en naar de gehele gang van zaken 

rondom de voordracht. Tot slot vroegen de Kamerleden of het juist was ‘dat het ook na de 

                                           
1130 Brief van decaan H.A. Becker aan College van Bestuur (09-11-1972) over voorstel tot voordracht ter bezetting van het ordinariaat in de 

parapsychologie (Archief Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht, Faculteitsarchief doos 06552 map 1972). 
1131 Brief van Becker aan CvB (09-11-1972). 
1132 Hierdoor had hij kennis van de opvolgingskwestie parapsychologie. Zie: ‘Verslag van een mondeling overleg: rijksbegroting voor het 

dienstjaar 1972’ nummer 40 (1971-1972) 1-3. Mondeling overleg tussen De Brauw en vaste Commissie voor Wetenschapsbeleid en 
Wetenschappelijk Onderwijs op 17 mei 1972. 
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benoeming van een gewoon hoogleraar in de parapsychologie de Studievereniging voor 

“Psychical Research” vrij zou staan de bijzondere leerstoel te bezetten’.
1133

  

De staatssecretaris Ger Klein weerlegde in zijn antwoorden de aantijgingen aan het 

adres van Johnson. Een onderzoek achtte de staatssecretaris dan ook niet nodig. Wel beaamde 

de staatssecretaris dat de bijzondere leerstoel zou kunnen bestaan naast de gewone leerstoel 

van Johnson: ‘Zolang de bijzondere leerstoel niet is opgeheven, staat het de vereniging vrij 

een herbezetting van deze leerstoel aan de orde te stellen.’
1134

 Voor het ministerie was de 

opvolgingskwestie hiermee afgerond en Kamervragen over de parapsychologie werden er 

nadien niet meer gesteld. Vanaf dit moment waren er twee leerstoelen in de parapsychologie: 

de bijzondere – waar Tenhaeff op zat – en de gewone – die werd bekleed door Johnson. 

 

DE STANDAARDMETHODE 

Door de aanstelling van Johnson en tegelijkertijd het voortbestaan van de bijzondere leerstoel 

van Tenhaeff werd een nieuwe stap gezet in een tweedeling in de Nederlandse 

parapsychologie. In de subfaculteit Psychologie legden Schouten en Johnson de nadruk op de 

kwantitatieve methode in de parapsychologie. De promotie van Schouten en de oratie van 

Johnson zijn hier voorbeelden van. 

In 1973 promoveerde Schouten bij Van Parreren met zijn proefschrift De 

standaardmethode als instrument voor parapsychologisch onderzoek in de psychologie. 

Schouten had onderzocht op welke manier paranormale fenomenen in te passen zijn in 

‘normale’ psychologische onderzoeksmethoden. De ‘standaardmethode’ was de 

onderzoeksmethode die het vaakst gebruikt werd in kwantitatief parapsychologisch 

onderzoek. Bij deze methode werd de proefpersoon gevraagd één antwoord te kiezen uit een 

gelimiteerd aantal mogelijkheden, zoals in het ESP-onderzoek met Zenerkaarten van Rhine 

maar ook in de raadspelletjes van Van Busschbach gebeurde. Om te onderzoeken wat deze 

standaardmethode de parapsychologie nu eigenlijk had opgeleverd, analyseerde Schouten de 

onderzoeksuitkomsten op herhaalbaarheid, de sterkte van het effect en de consistentie van het 

effect. Schouten kwam tot de volgende conclusie, nadat hij ook zelf onderzoek had gedaan 

volgens de standaardmethode: ‘Het lijkt mij (…) juister, om in de parapsychologie in eerste 

instantie te streven naar een begin aan kennis, waarmee relaties in de trant van: “als ESP 

optreedt, dan kan men onder deze omstandigheden dit of dat verwachten”, opgebouwd 

kunnen worden.’ Pas als duidelijk werd vastgesteld onder welke voorwaarden 

                                           
1133 ‘Aanhangsel tot het Verslag van de Handelingen der Tweede Kamer’ nummer 949 (1973-1974) 1901. 
1134 Ibidem, 1902. 
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buitenzintuiglijke waarneming optrad ‘kan gepoogd worden, herhaalbare experimenten met 

“bewijskracht” te ontwikkelen’.
1135

 Het onderzoek met de standaardmethode had vooralsnog 

weinig echt overtuigend bewijs geleverd, meende Schouten.  

Tenhaeff nam expliciet stelling tegen de parapsychologie zoals die werd bedreven aan 

de subfaculteit Psychologie; zo ook in zijn bespreking van Schoutens dissertatie. In de jaren 

zeventig bleef het TvP het podium van Tenhaeff. Hij schreef stukken over paragnosten – niet 

alleen over Gerard Croiset maar ook over bijvoorbeeld Uri Geller – en bleef zijn voorkeur 

uitspreken voor een kwalitatieve parapsychologie, die hij nu veelal aanduidde als 

‘antropologisch’. Volgens Tenhaeff was duidelijk dat Schouten door de Utrechtse universiteit 

was ‘gepusht’ om de parapsychologie ‘behavioristisch’ te duiden in plaats van deze een 

‘menselijk gezicht’ te geven.
1136

 Dat Schouten uit zijn eigen experimenten weinig resultaat 

had verkregen was geheel aan zijn gebrek aan ‘emotionele betrokkenheid’ te wijten. Tenhaeff 

beëindigde zijn commentaar met het uitspreken van de hoop dat de promovendus op een 

ander terrein van de psychologie wellicht meer ‘bekwaam’ zou zijn.
1137

  

Ook van psychologische zijde kreeg het parapsychologisch onderzoek van Johnson en 

Schouten intussen kritiek te verduren. De rechtspsycholoog Willem Albert Wagenaar, die als 

uitgesproken experimenteel psycholoog de tegenhanger van Tenhaeff was, zette in 1973 zijn 

vraagtekens bij het onderzoek dat werd gepubliceerd in de Research Letters. Wagenaar vond 

dat in de experimenten de verschijnselen wel wat al te makkelijk bewezen werden geacht en 

wees daarnaast op enkele rekenfouten. In zijn reactie op het commentaar van Wagenaar 

benadrukte Schouten dat parapsychologische experimenten niet slechter of minder 

wetenschappelijk zouden zijn dan andere psychologische experimenten.
1138

 

 Tenhaeff vond intussen steeds minder gehoor voor zijn ideeën in academische kring. 

Het ledental van de SPR liep terug en ook zijn colleges – die hij in de jaren zeventig nog 

steeds gaf – trokken maar weinig studenten.
1139

 Jan Kappers stuurde in december 1973 een 

brief naar het NRC waarin hij korte metten maakte met Tenhaeff. Tenhaeff overdreef volgens 

Kappers schromelijk wanneer hij stelde dat met hem ‘een Utrechtse School’ ten onder zou 

gaan, zoals hij in diverse kranten en tijdschriften had gedaan. Tenhaeff had, volgens Kappers, 

niemand opgeleid en het werkelijk baanbrekende onderzoek in de parapsychologie gebeurde 

in het buitenland en zeker niet op het Parapsychologisch Instituut. Tenhaeff had geen 

                                           
1135 Sybo Schouten, De standaardmethode als instrument voor parapsychologisch onderzoek (Utrecht 1973) 223. 
1136 Wilhelm Tenhaeff, ‘Boekbespreking S.A. Schouten: de standaardmethode als instrument voor parapsychologisch onderzoek’, Tijdschrift 

voor Parapsychologie 41 (1973) 76-87. 
1137 Ibidem, 87. 
1138 Ibidem. 
1139 In 1977 had de SPR 700 leden (‘Jaarverslag 1976’, Tijdschrift voor Parapsychologie 45 3 (1977) 121). In 1971 trok het vak bij Tenhaeff 
13 studenten (interview Hans Gerding). 
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originele bijdrage aan het vak geleverd, vond Kappers. Op zijn hoogst was hij een goede 

popularisator voor het vak geweest, maar als wetenschapper was Tenhaeff nu toch echt 

hopeloos achterhaald.
1140

 Dit betekende overigens niet dat Kappers daarmee meteen een 

voorstander was van de parapsychologie van Johnson en Schouten. Ook Kappers had er 

moeite mee dat de parapsychologie integraal deel uitmaakte van de subfaculteit Psychologie 

en haar Psychologisch Laboratorium. Hiermee zou het bijzondere karakter van de 

parapsychologie weleens verloren kunnen gaan, meende Kappers.
1141

 

 

DE ORATIE VAN JOHNSON 

In zijn oratie op 8 november 1974 probeerde Johnson het bijzondere karakter van de 

parapsychologie juist zo veel mogelijk te verdisconteren in streng experimenteel onderzoek. 

Hij presenteerde een ‘moderne’ benadering van de parapsychologie die aansluiting zou 

kunnen vinden bij de bredere psychologie. Onder de titel Models of control and control of 

bias in experimental parapsychology ging Johnson in op verschillende onderzoeksmethoden 

om de paranormale verschijnselen zo secuur mogelijk in experimentele setting te kunnen 

onderzoeken. Johnson zag de parapsychologie als die ‘branch of psychology’ waarin ‘psi-

communication’ wordt onderzocht, waarbij, aldus Johnson, ‘psi is used as a general term to 

identify or symbolize a person’s hypothetical extrasensimotor communication with his 

environment’.
1142

 Hiermee hield Johnson heel nadrukkelijk een slag om de arm. De 

verschijnselen waren hypothetisch; iets definitiefs was er nog niet over te zeggen. In deze 

opvatting van parapsychologisch onderzoek sprong de inbedding in de psychologie in het 

oog, evenals de nadruk op het ‘hypothetische’ karakter van de fenomenen. Wel maakte 

Johnson het gangbare onderscheid tussen ‘subjective experiences’ enerzijds en ‘physical 

effects’ anderzijds. Johnson benadrukte dat er in elk geval consensus was onder 

parapsychologen over het nut van het onderzoek naar het bestáán van de paranormale 

fenomenen. Johnson was het met de Britse parapsycholoog John Beloff eens ‘that there are in 

fact very few experiments, if any, which they [parapsychologen] all accept as conclusive’.
1143

 

Doordat het, volgens Johnson, experimenteel gezien alleen mogelijk was om het bestaan van 

bovennatuurlijke verschijnselen statistisch te bewijzen, bestonden er slechts ‘very vague 

ideas about what constitutes the “paranormal” process’.
1144

 Hier werden de slagen om de arm 

nog groter. 

                                           
1140 Jan Kappers, ‘Ingezonden brief’, NRC Handelsblad (03-12-1973). 
1141 Jan Kappers, ‘Uitzicht voor 1972’, Spiegel der Parapsychologie 2 1 (1972) 35-36.  
1142 Martin Johnson, Models of control and control of bias in experimental parapsychology (Utrecht 1974). Originele cursivering.  
1143 Ibidem, 3. 
1144 Johnson, Models of control, 4. 
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Het onderscheid tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek werd door Johnson 

genuanceerd. Parapsychologen werkten volgens Johnson als ‘methodological positivists’ die 

net als de ‘idiografisch’ ingestelde onderzoekers de mens en zijn fenomenen wilden 

‘begrijpen’. Hier vond Johnson steun bij Karl Popper, die schreef: ‘Thus I oppose the attempt 

to proclaim the method of understanding as characteristic of the humanities, the mark by 

which we may distinguish them from the natural sciences.’
1145

 Omdat tot nog toe een 

rationale voor de paranormale fenomenen leek te ontbreken en het aantal feiten zo klein was, 

was replicatie van de experimenten van groot belang.
1146

 Volgens Johnson waren er vier 

terreinen waarop het parapsychologisch onderzoek veel kritiek kreeg te verduren. Ten eerste 

werd parapsychologen vaak verweten niet alle mogelijke ‘normale’ zintuiglijke indrukken te 

kunnen buitensluiten. Ten tweede werd het gebruik van de statistische methoden door 

parapsychologen vaak bekritiseerd. Ten derde was er vaak kritiek op het ontwerp en de opzet 

van het experiment. Ten vierde werd de experimentator vaak beschuldigd van te positieve 

interpretatie van de resultaten of zelfs van bedrog. Waar de eerste twee kritiekpunten volgens 

Johnson door wetenschappelijke ontwikkelingen in de parapsychologie inmiddels minder van 

belang waren, waren de laatste twee kritiekpunten wel nog steeds relevant.  

Het was met name de kans op bedrog in experimenten die volgens Johnson de laatste 

tijd in zowel ‘ordinary science’ als in de parapsychologie uitgebreid in de belangstelling 

stond.
1147

 Voor de parapsychologie was een groot probleem aan het begin van de jaren 

zeventig dat in het laboratorium van Rhine aan het licht kwam dat de parapsycholoog Pratt 

uitkomsten van experimenten had veranderd. Deze problemen kwamen niet alleen voor in de 

parapsychologie, maar ook op andere terreinen. Zo was recentelijk uitgekomen dat in 

gangbaar kankeronderzoek aan het Sloan-Kettering Institute in New York een onderzoeker, 

William T. Summerlin, op witte muizen zwarte plekken had geverfd om te ‘bewijzen’ dat hij 

succesvol huid had getransplanteerd van muizen met een andere genetische opmaak.
1148

 

Hieruit concludeerde Johnson allereerst dat deze kwalijke gebeurtenissen ‘educational 

implications’ konden hebben. Het systeem van onderzoek en publicatie werkte volgens 

Johnson fraude in de hand, zowel in het algemeen als bij parapsychologisch onderzoek. De 

kersverse hoogleraar vond het ‘entirely wrong’ om de competentie van een onderzoeker te 

baseren op de vraag in hoeverre hij positieve resultaten had gevonden. Hier zag Johnson ook 

een dubieuze rol voor uitgevers: ‘I also protest about the policy of publishers who only report 

                                           
1145 Johnson, Models of control, 5. 
1146 Ibidem, 6. 
1147 Ibidem. 
1148 Ibidem, 8. 
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“supporting” findings.’ De oplossing voor de kritiek op het parapsychologisch onderzoek, 

maar evengoed op het hele wetenschappelijke systeem, lag volgens Johnson in 

intersubjectiviteit: ‘I suggest that we should do our best to analyse the research process with 

the object of pin-pointing the risky links as regards weak intersubjective control [sic].’
1149

 Pas 

wanneer de opzet en de uitvoering van een experiment volledig transparant waren zou het 

mogelijk zijn voorzorgsmaatregelen te treffen of terechte kritiek te leveren.  

Johnson presenteerde drie modellen van parapsychologisch onderzoek, waarin 

intersubjectiviteit in verschillende gradaties gewaarborgd was. In het eerste model was er 

geheel geen intersubjectiviteit mogelijk doordat, bijvoorbeeld, de ruwe data in de artikelen 

ontbraken. Op deze manier kan op geen enkele manier een conclusie worden getrokken over 

de betrouwbaarheid van de resultaten. Deze methode werd zowel in de parapsychologie als in 

de psychologie vooral in de exploratieve fase toegepast, waarbij soms gebruik werd gemaakt 

van twee experimentatoren om nog enige vorm van intersubjectiviteit te waarborgen. In het 

tweede model geschetst door Johnson was het al beter gesteld met de intersubjectiviteit 

doordat gebruik werd gemaakt van opname- en evaluatieapparatuur om (onbedoelde) fouten 

van de experimentator uit te kunnen sluiten. Deze geautomatiseerde manier van 

experimenteren kon alleen bewust bedrog niet tegengaan; de experimentator kon immers de 

apparatuur manipuleren. Johnson was ervan overtuigd ‘that it is a very important strategy of 

research to try and do everything we can to control and indeed tighten up the designs of our 

experiments in order to avoid the potential influences of “human artifacts” of all conceivable 

types.’
1150

 Daarom stelde Johnson een, ideaaltypisch, derde model van onderzoek voor: 

‘optimized automated and intersubjective control of a psi-experiment’. Hierbij was het 

onderzoek zo veel mogelijk geautomatiseerd door slim gebruik te maken van computers en 

waren de uitkomsten publiekelijk te controleren, waarmee elementen uit het eerste en tweede 

model waren geïncorporeerd. Daarnaast achtte Johnson het cruciaal dat de experimentator 

vóórdat hij met zijn experiment begon zijn probleem duidelijk had gedefinieerd, de 

hypothesen al had opgesteld en het experiment helemaal had uitgedacht.  

Om elke kans op bedrog en manipulatie van de data uit te sluiten stelde Johnson voor 

dat de onderzoeker zijn artikel al helemaal had geschreven voordat het experiment had 

plaatsgevonden en dat op basis van dit artikel – zonder resultaten – redacteuren van een 

tijdschrift het zouden afwijzen of opnemen. Hiermee hoefde de onderzoeker zich geen zorgen 

meer te maken over publicatie en later alleen nog de data in tabellen te zetten en de resultaten 

                                           
1149 Johnson, Models of control, 8-9. 
1150 Ibidem, 12. 
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te interpreteren. In de preparadigmatische status van de parapsychologie, waar er nog weinig 

duidelijk of zeker was, was goede dataverzameling vooralsnog het belangrijkst en was het 

daarom zaak daar alle aandacht aan te schenken. Johnson: ‘We have to confess that we still 

find ourselves in a “pre-paradigmatic” period of research (to use one of Kuhn’s terms), in 

which we primarily involve ourselves in fact-gathering or at least data-gathering.’
1151

 

Daarnaast dichtte Johnson – in navolging van Popper – herhaalbaarheid een belangrijke rol 

toe. Maar wat herhaalbaarheid precies was en in welke mate die noodzakelijk zou zijn voor 

een paradigmatische wetenschap, daar was volgens Johnson nog veel discussie over 

mogelijk. Ook ging Johnson kort in op de stelling dat paranormale fenomenen a priori 

onmogelijk zijn, omdat ze in strijd zijn met de bekende natuurwetten. Johnson meende dat dat 

een veel te boude stelling is en dat in de toekomst wellicht met aanpassingen van de 

natuurwetten duidelijk zou worden dat paranormale fenomenen wel degelijk mogelijk waren.  

Johnson was erop gebrand met zijn oratie en door zijn toekomstige werk de ‘relative 

isolation of this field’ te verminderen door veel aandacht te besteden aan methodologie: ‘I 

would like to put strong emphasis on improved methods of control and the documentation of 

findings.’
1152

 Parapsychologisch onderzoek was volgens Johnson buitengewoon waardevol, al 

was het maar uit (religieus-)sociologisch standpunt. Johnson wilde een bijdrage leveren aan 

de verjonging van het veld: ‘I will do the ultimate to bring intelligent, open-minded, but still 

critical young people, into this field.’
1153

 Johnson plaatste zich met deze nadruk op methode 

tegenover Tenhaeff, die hij vooral een popularisatorrol toedichtte: ‘(…) Professor W.H.C. 

Tenhaeff’s pioneering work with his paragnosts and his unmatched propagation of not least a 

public interest in the field [sic].’ Johnson schaarde zichzelf liever in een ander rijtje: ‘I 

certainly take great pride in being installed as professor in this the native country of such 

immortal men of science as Stevin, Lipperhey, van Leeuwenhoek, Swammerdam, Huygens, 

Boerhaave, Van ’t Hoff, Lorentz, de Sitter, Zeeman, Einthoven, and not least Eijkman, of this 

University!’
1154

 

Met zijn oratie sloeg Johnson duidelijk een andere weg in dan Tenhaeff had gedaan. 

Waar bij Tenhaeff de inhoud en de betekenis van de bovennatuurlijke ervaringen 

vooropstonden, was dit bij Johnson grotendeels verdwenen en vervangen door overwegingen 

van methodologische aard. Pas als de basismethodologie van de parapsychologie goed zat, 

was het wellicht in de toekomst mogelijk iets te zeggen over de fenomenen zelf. Tot die tijd 

                                           
1151 Johnson, Models of control, 14. 
1152 Ibidem, 22. 
1153 Ibidem, 22. 
1154 Ibidem, 23. 
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waren vooral zorgvuldig opgezette experimenten nodig. Met zijn nadruk op veel controle en 

de aandacht die hij had voor de ‘publication bias’, liep Johnson in sommige opzichten met 

zijn aandacht voor de methode zelfs voor op de psychologie waar hij met de parapsychologie 

een integraal deel van uit wilde maken. 

 

 

CONCLUSIES 

Vanaf 1974 kende de Nederlandse parapsychologie een tweetal hoogleraren. In dit hoofdstuk 

stond de aanloop naar deze bijzondere situatie centraal. Toen Tenhaeff richting de 

pensioengerechtigde leeftijd ging, was het zaak te zoeken naar een geschikte opvolger. De 

bedoeling was altijd geweest de bijzondere leerstoel te zijner tijd om te zetten in een gewone, 

en met de pensionering van Tenhaeff leek zich hiervoor een natuurlijk moment aan te dienen. 

Bovendien paste een gewone leerstoel voor de parapsychologie mooi in de institutionele 

ontwikkelingen die de psychologie in haar geheel doormaakte aan de Utrechtse universiteit – 

de Faculteit Sociale Wetenschappen werd opgericht in 1963. 

 Al snel bleek de opvolging van Tenhaeff buitengewoon problematisch. Met de 

oprichting van de nieuwe faculteit en het decanaat van Van Parreren was er een nieuwe wind 

gaan waaien in de Utrechtse psychologie. Waar in de jaren vijftig de fenomenologische, 

personalistische benadering nog centraal stond, droeg in de jaren zestig de psychologie steeds 

meer een kwantitatief-experimenteel karakter. Tenhaeff kon dit moeilijk verkroppen. Hij 

meende dat met zijn pensionering en een ‘kwantitatieve’ opvolger zijn erfenis van de 

‘antropologische parapsychologie’ verloren zou gaan. In het vorige hoofdstuk hebben we 

gezien dat de kwantitatief-experimentele traditie van onderzoek in de parapsychologie zich in 

de jaren vijftig had ontwikkeld en dat het parapsychologisch onderzoek daarmee een regulier 

deel zou kunnen uitmaken van de psychologie van de jaren zestig. Maar door Tenhaeff en de 

zijnen werd juist voortdurend het bijzondere karakter van de parapsychologie benadrukt. 

Volledige assimilatie van de parapsychologie in de psychologie was niet gewenst. Hier leek 

Linschoten gelijk te krijgen met zijn observatie dat ofwel de parapsychologie in de 

psychologie zou moeten worden opgenomen of eigenlijk in het geheel geen wetenschap kon 

zijn.  

Na een lange aanloop werd uiteindelijk de Zweed Martin Johnson aangesteld als 

gewoon hoogleraar parapsychologie. Met het onderzoeksobject en de onderzoeksmethode 

probeerde Johnson zo veel mogelijk aan te sluiten bij de ‘moderne’ psychologie. Hierbij 
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benadrukte hij het voorlopige en verkennende karakter van het parapsychologisch onderzoek. 

Waar Johnson zich op deze manier vooral bekommerde om de wetenschappelijke 

legitimering van de parapsychologie, zocht Tenhaeff juist de openbaarheid op. Door in de 

media en door middel van Kamervragen aandacht te vragen voor zijn benadering van het 

onderzoeksgebied, bleef hij in de publieke belangstelling staan. Hier kon Tenhaeff bogen op 

zijn grote bekendheid, en in de institutionele ontwikkelingen was negatieve aandacht voor de 

nieuwe faculteit ongewenst. In deze bijzondere situatie werd uiteindelijk een merkwaardig 

compromis gesloten waarbij Tenhaeff aanbleef als bijzonder hoogleraar, terwijl Johnson het 

ordinariaat bekleedde.  

In de jaren zestig leek de parapsychologie meer dan ooit een regulier onderdeel van de 

psychologie te worden. Maar juist deze assimilatie stuitte Tenhaeff en de zijnen tegen de 

borst; zij stonden een psychologiebenadering voor die langzamerhand leek te verdwijnen. 

Desalniettemin ging de parapsychologie in de jaren zestig mee in de facultaire 

ontwikkelingen die de sterk groeiende psychologie doormaakte. In tegenstelling tot Tenhaeff 

relateerde Johnson veel minder aan de publieke interesse in het vakgebied; hij bekommerde 

zich vooral om de wetenschappelijke legitimiteit van zijn onderzoek. We zullen in het 

volgende hoofdstuk zien hoe de Nederlandse parapsychologie in de verdere jaren zeventig en 

een groot deel van de tachtiger jaren zich afspeelde in twee los van elkaar functionerende 

werelden. 
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HOOFDSTUK 8 TUSSEN GELOOF EN ONGELOOF 

TWEE HOOGLERAREN VOOR DE PARAPSYCHOLOGIE 1975-1988 

 

 

 

If two teams, pursuing rival research programmes, compete, 

the one with the more creative talent is likely to succeed – 

unless God punishes them with an extreme lack of empirical success. 

Imre Lakatos
1155

 

 

 

 

PARANORMALE GENEZING 

Van 1978 tot 1988 onderzocht Johan Attevelt de werkzaamheid van de ‘paranormale 

geneeswijze’. Deze therapeutische methode werd door de onderwijzer en psycholoog Attevelt 

gedefinieerd als een behandeling waarbij gebruik wordt gemaakt van ‘handopleggingen en de 

erbij behorende strijkbewegingen (“passen”)’.
1156

 De genezers stelden zelf vaak dat de 

werkzaamheid van hun behandelingen terug zou zijn te voeren op een ‘paranormale factor’. 

Attevelt: ‘In de parapsychologie wordt de paranormale factor ook wel de psi-factor genoemd 

(…).’ Deze factor werd altijd negatief gedefinieerd: ‘The effect of the healing is not supposed 

to be reducable to physical, physiological or psychological factors.’
1157

  

Het beroep dat patiënten op paranormale genezers deden, was groot aan het einde van 

de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig. Volgens een schatting in een rapport van 

de Commissie Alternatieve Geneeswijzen uit 1981 deden tussen de één en anderhalf miljoen 

patiënten per jaar een beroep op deze alternatieve behandelaars.
1158

 Een van de aanbevelingen 

van dezelfde commissie was ‘dat financiële en organisatorische mogelijkheden worden 

geschapen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende de paranormale geneeswijze, met 

name wat betreft haar effectiviteit, haar epidemiologie en haar basismechanismen’.
1159

 Door 

de overweldigende belangstelling besloot de overheid in de jaren tachtig onderzoeken in te 

stellen naar de werkzaamheid van, onder andere, dergelijke paranormale geneeswijzen. 

                                           
1155 Imre Lakatos en Alan Musgrave (red.), Criticism and the growth of knowledge (Cambridge 1970) 187. Geciteerd in: Martin Johnson en 

Sybo Schouten, ‘Editorial’, European Journal of Parapsychology 1 1 (1975) 1-2, 2. 
1156 Johannes Attevelt, Research into paranormal healing (Utrecht 1988) 103. 
1157 Ibidem, 18. 
1158 Ibidem, 14. 
1159 Ibidem, 111. 
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Hierbij werden ook de verschillende parapsychologische verenigingen betrokken.
1160

 Attevelt 

nam deze opdracht ter harte, maar zijn onderzoek werd niet door deze commissie 

gefinancierd. Hij zocht financiering bij de in 1960 opgerichte Nederlandse Federatie van 

Paranormale en Natuurgenezers en bij het Johan Borgmanfonds, een privaat fonds van de 

gefortuneerde paranormaal genezer en kunstschilder Johan Borgman.
1161

  

Gedurende tien jaar deed Attevelt onderzoek onder begeleiding van Martin Johnson 

en de Utrechtse longarts Johan Kreukniet bij de vakgroep parapsychologie van de 

Universiteit Utrecht. Op 20 mei 1988 promoveerde hij op zijn Research into paranormal 

healing. In navolging van de bevindingen van de Commissie Alternatieve Geneeswijzen 

benadrukte Attevelt dat kon worden gesteld dat het onderzoek naar de paranormale genezing 

tot het domein van de sociale wetenschappen behoorde als de rol van een paranormale factor 

en van psychologische variabelen zou moeten worden bestudeerd. Maar wanneer vooral de 

nadruk op de genezing kwam te liggen, behoorde het onderzoek ook tot de medische 

wetenschap.  

Het onderzoek van Attevelt bestond uit meerdere delen. In het begin van zijn 

onderzoek richtte hij zich op het uitzoeken van de kenmerken van de patiëntenpopulatie van 

paranormaal genezers. Attevelt onderzocht 65 genezers en 4.379 patiënten. Hieruit bleek dat 

twee derde van de patiënten vrouw was, dat de aandoeningen gemiddeld zeven jaar duurden 

en dat de kwalen heel verschillend van aard waren. Hoofd- en rugklachten vormden een groot 

aandeel; van de psychische klachten kwam vooral de nervositeit vaak voor. Verder 

concludeerde Attevelt dat voor een ervaren verlichting van de klachten door de patiënt 

gemiddeld achttien behandelingen nodig waren. De mening van zowel de genezer als de 

patiënt over de vooruitgang was nagenoeg gelijkluidend en Attevelt concludeerde dat ze 

meenden dat in 85% van de gevallen verbetering was opgetreden.
1162

 Dit onderzoek gaf 

daarmee uitsluitend een indruk van de subjectief ervaren verbetering.  

In een drietal experimentele veldstudies probeerde Attevelt ook de objectieve 

vooruitgang van de patiënten te bepalen door ze te vergelijken met controlegroepen. Hierbij 

werd eerst de patiënt herinnerd aan een eerdere situatie waarin de gezondheid een belangrijke 

rol speelde. Vervolgens vroeg Attevelt, in het bijzijn van de genezer, aan de patiënt om een 
                                           
1160 Zie voor onderzoek naar alternatieve geneeswijzen: Archief Commissie Alternatieve Geneeswijzen, Institüt für Grensgebieten der 

Psychologie und Psychohygiene (IGPP) te Freiburg. Bovendien waren er in de jaren negentig vergevorderde plannen om Jomanda te 

onderzoeken. Maar op het laatste moment trok zij zich uit het onderzoek terug (‘Jomanda-onderzoek afgeblazen’, Parapsychologische 
Nieuwsbrief 7 3 (1994)).  
1161 Zie over Johan Borgman: Marti Gortemaker, ‘Therapie per post: een chronologische analyse van de ongepubliceerde correspondentie 

tussen Frederik van Eeden en Johan Borgman’, Mededelingen Frederik van Eeden Genootschap December LVIII (2014) 83-90. 
1162 Attevelt, Paranormal healing, 105. De twee eerdere studies zijn ook los gepubliceerd: Johannes Attevelt, Paranormale geneeswijze 1: 

een statistische verkenning in Nederland: een exploratief onderzoek bij leden van de organisatie van paranormale genezers, NFPN 

(Amsterdam 1981); Johannes Attevelt, Paranormale geneeswijze 2a: een statistische verkenning in Nederland: de patiënt een half jaar 
later: een exploratief onderzoek bij leden van de organisatie van paranormale genezers, NFPN (Amsterdam 1982). 
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beoordeling te geven van zijn of haar huidige gezondheidssituatie. Ook hieruit kwam een 

duidelijke verbeterende invloed op de patiënt van de paranormale geneeswijze naar voren.
1163

 

Tot slot deed Attevelt een experimenteel laboratoriumonderzoek naar de invloed van de 

paranormaal genezer op patiënten die leden aan astma of astmatische bronchitis; hier kwam 

de expertise van zijn promotor de longarts Kreukniet van pas. Er werden via verschillende 

dagbladen 97 patiënten geworven die gedurende twee maanden naar het Parapsychologisch 

Laboratorium kwamen voor onderzoek.  

Eén groep patiënten kreeg een ‘optimale’ behandeling ‘zoals deze gangbaar was in de 

praktijken van de paranormale genezers’. Hierbij deed de genezer aan het ‘instralen’ van de 

patiënt door handoplegging, waarbij de energie zou worden herverdeeld. Bij deze optimale 

behandeling waren alle vormen van communicatie toegestaan. Een tweede groep kreeg alleen 

behandeling op afstand. Deze vorm van behandeling ‘komt het meest overeen met de 

zogeheten fotobehandeling, waarbij de genezer tracht door concentratie op de foto van de 

patiënt verbetering te brengen’.
1164

 Bij de experimentele behandeling op afstand bestond er 

dus geen communicatie tussen patiënt en genezer. Vanachter een onewayscreen werd de 

patiënt behandeld, zonder dat de patiënt op de hoogte was van het moment waarop de genezer 

zich inzette voor behandeling. De uitkomsten van deze afstandbehandeling werd op zichzelf 

weer vergeleken met een controlegroep waarmee op dezelfde manier werd omgegaan als met 

de afstandgroep, maar waarbij er feitelijk geen behandeling plaatsvond. Er zat bij de 

controlegroep geen genezer achter het onewayscreen. 

Op deze manier trachtte Attevelt naast de subjectief ervaren verbetering van de 

gezondheidssituatie ook een objectieve verbetering van de astmapatiënten vast te stellen. De 

longinhoud van de patiënten werd voor en na de behandeling gemeten. Attevelt 

concludeerde: ‘Wanneer we alle resultaten overzien, dan is er voldoende evidentie voor een 

effect in de “optimale” behandelingsgroep: Er treedt verbetering op in de 

gezondheidstoestand van de patiënt wanneer deze 8 behandelingen heeft gekregen van een 

paranormale genezer.’
1165

 Hiermee meende Attevelt te hebben vastgesteld dat zowel 

subjectief als objectief een gezondheidsverbetering leek op te treden bij patiënten die werden 

behandeld door een paranormale genezer. De vraag die restte was: ‘Op welke wijze kan het 

opgetreden effect worden verklaard?’  

Attevelt meende dat de werking van de paranormale geneeswijze vooral kon worden 

toegeschreven aan psychologische variabelen. De onderzoeker veronderstelde dat zowel de 

                                           
1163 Attevelt, Paranormal healing, 106. 
1164 Ibidem. 
1165 Ibidem, 107. 
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aandacht van de genezer als de aandacht door het onderzoek, maar ook de verwachtingen van 

de patiënt en het feit dat deze iets actiefs ondernam een heilzaam effect hadden. Attevelt 

pleitte voor een herhaling van de experimentele opzet om met meer patiënten de resultaten te 

proberen te bevestigen.  

Deze aansporing tot meer onderzoek zette Attevelt eveneens sterk aan in zijn 

aanbeveling aan het slot: ‘De paranormale geneeswijze staat wat betreft onderzoek nog in 

haar kinderschoenen en de in dit proefschrift aangedragen onderzoeksprojecten geven haar 

slechts een grotere maat.’ Het onderzoek werd volgens Attevelt bemoeilijkt doordat er 

momenteel geen ‘categorische bestudering’ plaatsvond: ‘We vinden haar niet expliciet terug 

in een universitaire vakgroep.’ Volgens de onderzoeker had dit te maken met het 

interdisciplinaire karakter van het onderzoek: ‘Niemand durft haar volledig op te eisen, 

waardoor continuïteit van onderzoek in gevaar komt.’
1166

 Deze angst was niet ongegrond.  

Op het moment van zijn verdediging van zijn dissertatie, op 20 mei 1988, was 

inmiddels bekend dat de vakgroep parapsychologie, waar Johnson de hoogleraar was en 

waaraan Attevelt tien jaar verbonden was geweest, zou verdwijnen. Met een subsidie van het 

Ministerie van WVC ondernam Attevelt zelf wel nog in 1988 een tweede onderzoek naar de 

objectieve effectiviteit van de paranormale geneeswijze door ditmaal de invloed van de 

paranormale genezers op de bloeddruk te meten. Nu bleek de opgetreden verlaging van de 

bloeddruk van de ‘optimale’ groep statistisch gezien niet beter te zijn dan die van de 

controlegroepen, maar het artikel over deze uitkomst werd wel gepubliceerd in het 

vooraanstaande British Medical Journal.
1167

  

 

 

TWEE HOOGLERAREN VOOR DE PARAPSYCHOLOGIE 

Johnson en Schouten werkten vanaf 1974 in het Parapsychologisch Laboratorium, onderdeel 

van het Psychologisch Laboratorium, waar ook Attevelt aan verbonden was. Deze 

parapsychologen probeerden zo min mogelijk een beroep te doen op de algemene, 

publiekelijke interesse in de bovennatuur. In het laboratorium werd het parapsychologisch 

onderzoek gedaan vanuit het idee van parallelverklaringen; er werd zowel naar een 

parapsychologische als naar een psychologische verklaring van bijzondere verschijnselen 

gezocht. Het Parapsychologisch Instituut van Tenhaeff continueerde intussen in deze periode 

                                           
1166 Attevelt, Paranormal healing, 111. 
1167  Jaap Beutler, Johannes Attevelt, Sybo Schouten, Joop Faber, Evert Mees en Gijsbert Geijskes, ‘Paranormal healing and 
hypertension’, British Medical Journal (Clinical Research Edition) 296 6635 (1988) 1491-1494. 
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eveneens zijn activiteiten. Er werd expliciet afgesproken dat Tenhaeff – en zijn latere 

opvolger Henri van Praag – de pers te woord zouden staan en dat het Parapsychologisch 

Laboratorium juist zo min mogelijk contact met de pers zou zoeken. Op deze manier 

bekommerde het laboratorium zich zo veel mogelijk om de wetenschappelijke legitimiteit, 

terwijl het instituut zich inzette voor de publieke bekendheid van de parapsychologie.  

 Attevelts onderzoek laat wel zien hoezeer in de jaren zeventig en tachtig de 

bovennatuur onverminderd in de publieke belangstelling stond. Daarnaast valt op dat in 

tegenstelling tot de parapsychologen in de vorige periodes, hij wel samenwerkte met een 

medicus. Zijn experiment laat duidelijk zien hoezeer de bovennatuur in het onderzoek van het 

Parapsychologisch Laboratorium werd geminimaliseerd door de verklaring voor verbetering 

vooral te zoeken in psychologische factoren. Het onderzoek van Attevelt was voornamelijk 

een effectonderzoek; er werden geen uitspraken gedaan over de vermeende achterliggende 

mechanismen. Hiermee lijkt de bovennatuurlijke ruimte meer dan in voorgaande perioden te 

zijn ingekrompen. 

Attevelt benadrukte in zijn onderzoek de verschillende factoren die konden worden 

gehanteerd bij de verklaring van de gevonden verschijnselen. Deze konden inderdaad 

paranormaal zijn – of worden toegeschreven aan een ‘psi-factor’ – maar ook een 

psychologische grondslag hebben. De wetenschappelijke zoektocht naar de bovennatuur werd 

op deze manier een poging om vast te stellen dat er in elk geval ‘iets’ gebeurde, zonder dat 

daarvoor direct een bovennatuurlijke verklaring hoefde te worden gegeven, zoals dit 

bijvoorbeeld ook bij het Van Damexperiment het geval was.  

Aan het eind van de jaren zeventig en in de jaren tachtig werd het parapsychologisch 

onderzoek binnen de muren van het Psychologisch Laboratorium zo veel mogelijk geleid 

door een houding van ‘ongeloof’. Vanuit een sceptische houding werden eerst allerhande 

andere verklaringen voor de paranormale verschijnselen verkend, alvorens het bestaan van 

het bovennatuurlijke zou worden overwogen. Ondanks deze zorgvuldig gekozen strategische 

route van het onderzoek binnen de muren van de Utrechtse universiteit werd de vakgroep 

parapsychologie in 1988 opgeheven, terwijl tegelijkertijd het Parapsychologisch Instituut en 

de bijzonder hoogleraar parapsychologie bleven bestaan. Hoe ging dat in zijn werk? Op 

welke manier speelden de publieke rol van de parapsychologie en de wetenschappelijke 

legitimiteit een rol? Hoe verhielden de twee leerstoelen en de twee onderzoekslocaties zich 

daarbij tot elkaar? Op deze vragen wordt in dit hoofdstuk een antwoord gezocht. 

De Faculteit Sociale Wetenschappen ging in de jaren zeventig en tachtig door een 

turbulente periode. Ondanks, of dankzij, de democratiseringspogingen aan het begin van de 
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jaren zeventig – onder andere door het instellen van een faculteitsraad – was ‘bestuurlijke 

chaos’ op de Utrechtse universiteit ‘eerder regel dan uitzondering’.
1168

 Zo kwamen in de 

subfaculteit Sociologie de studenten in opstand tegen het in hun ogen veel te eenzijdige 

(methode)onderwijs, waarbij ze zich verzetten tegen een eenzijdige ‘popperiaanse’ 

benadering van wetenschap en zich juist ook lieten beïnvloeden door een kritische sociologie 

of het historisch materialisme.
1169

 In de subfaculteit Psychologie was intussen ook sprake van 

grote spanningen.  

Binnen de subfaculteit Psychologie werd stevig gediscussieerd over de rol die 

wetenschap in de maatschappij (niet) zou moeten spelen. In een interne memo lichtte de 

hoogleraar methodeleer in de psychologie Don Mellenbergh in 1975 zijn besluit toe om na 

vier jaar te vertrekken uit de subfaculteit Psychologie. Juist het gebrek aan methode bij de 

zogenoemde ‘kritische’ psychologen stuitte hem tegen de borst; het was wat hem betreft een 

teken van ‘verloedering’. Mellenbergh: ‘Ik zou daarbij nog willen pleiten voor een opstelling 

van de universiteit, waarbij de wetenschap zich realiseert doordrongen te zijn van waarden, 

maar tevens tracht er een zekere distantie van te nemen, er reflektie op te plegen en een 

methodologie te ontwikkelen om haar eigen waardensysteem te onderzoeken.’ De verhouding 

van de wetenschap tot de maatschappij was absoluut een belangrijke, maar: ‘De wetenschap 

moet (…) geen werktuig worden in handen van politieke groeperingen om ideologische 

doelstellingen te realiseren.’
1170

 Naar aanleiding van deze strubbelingen werd de subfaculteit 

Psychologie in 1975 onder curatele van het College van Bestuur gesteld.
1171

 

De verhouding tussen wetenschap en maatschappij was een thema dat de sociale 

wetenschappen en dus ook de psychologie al veel langer had beziggehouden; het was zelfs 

een van de meest centrale kwesties in de menswetenschap. In de jaren tachtig werd deze 

vraag in het licht van de economische malaise nog nijpender. Aan het begin van de jaren 

tachtig nam de werkloosheid in Nederland schrikbarend toe. De tweede helft van de jaren 

tachtig werd gekenmerkt door een stortvloed aan bezuinigingsmaatregelen.
1172

 In combinatie 

met de explosieve groei van de universiteiten en van de sociale wetenschappen kwam de 

psychologie in deze periode danig onder druk te staan. 

In deze context van een zoektocht naar de juiste verhouding tussen wetenschap en 

maatschappij in een periode waarin dit vraagstuk door geldtekort steeds belangrijker werd, 

                                           
1168 Van Teunenbroek, ‘Bestuurlijke geschiedenis’, 25. 
1169 Ibidem, 26. 
1170 Don Mellenbergh, ‘De verloedering ener subfaculteit (en wel die der psychologie van de R.U. Utrecht)’, Psychologische Geschriften 
Subfaculteit Psychologie R.U. Utrecht PG 75 18 IN (1975), later gepubliceerd als: Don Mellenbergh, ‘De verloedering ener subfaculteit’, 

Wetenschap en Democratie 4 (1975) 234-249.  
1171 Van Teunenbroek, ‘Bestuurlijke geschiedenis’, 26. 
1172 Jouke Turpijn, 80’s dilemma: Nederland in de jaren tachtig (Amsterdam 2011). 
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kwam de parapsychologie als academische discipline in een sterker gemarginaliseerde positie 

terecht, ondanks – of misschien dankzij – de actieve pogingen tot verdergaande 

methodologisering van het onderzoek, waarbij de bovennatuurlijke aard van de fenomenen 

niet a priori werd aangenomen.  

 

DE BIJZONDERE LEERSTOEL 

Met de definitieve vestiging van Johnson in 1974 als hoogleraar in Utrecht werden de aparte 

werelden geconsolideerd waarin parapsychologisch onderzoek in Nederland werd bedreven. 

Tenhaeff weigerde contact of samenwerking met Johnson en hield zich op zijn 

Parapsychologisch Instituut voornamelijk bezig met de verhouding van de Nederlandse 

parapsychologie tot het publieke domein. De SPR, die op de hand van Tenhaeff bleef, telde in 

1976 700 leden en was daarmee weer in populariteit toegenomen.
1173

 In verscheidene kranten 

liet Tenhaeff, inmiddels de 80 gepasseerd, nog geregeld van zich horen wanneer het over 

mediums en hun paranormale capaciteiten ging. Op het Parapsychologisch Instituut bleef 

Tenhaeff zijn artikelen schrijven, die in het TvP werden gepubliceerd. Hij maakte zich steeds 

hard voor een ‘humanistische’ of ‘antropologische’ parapsychologie, waarin de individuele 

ervaring van de bovennatuur als uitgangspunt werd genomen.  

Bij zijn pleidooien voor zijn eigen benadering van de parapsychologie haalde 

Tenhaeff Buytendijk aan: ‘Ik weet mij nog goed te herinneren hoe deze eminente geleerde, 

niet lang na mijn benoeming tot bijzonder hoogleraar in de parapsychologie aan de Utrechtse 

universiteit, mij onomwonden als zijn mening te kennen gaf dat de tijd zou komen, waarin de 

uitkomsten van het parapsychologisch onderzoek een omwenteling in de mensbeschouwing 

der psychologen te weeg zouden brengen.’
1174

 Maar deze verwachte omwenteling leek uit te 

blijven in een universitaire psychologie die zich voornamelijk richtte op het toetsen van 

voorspellingen en daarbij een empirisch-analytische benadering hanteerde. Tenhaeff behield 

zijn aanstelling als bijzonder hoogleraar in de parapsychologie, maar voor zijn denkbeelden 

over de parapsychologie vond hij binnen de Utrechtse universiteit weinig gehoor meer. 

Daadwerkelijk onderzoek werd door Tenhaeff en in het Parapsychologisch Instituut in de 

tweede helft van de jaren zeventig nauwelijks gedaan. 

Tenhaeff was sinds 1974 steeds bezig een opvolger voor zijn bijzondere leerstoel te 

vinden. De eerste kandidaat, vooraanstaand psycholoog en parapsycholoog Stanley Krippner, 

                                           
1173 P.A. Staring, ‘Mededelingen van het hoofdbestuur der S.P.R.: jaarverslag 1976’, Tijdschrift voor Parapsychologie 45 (1977) 121. 
1174 Wilhelm Tenhaeff, ‘Humanistische psychologie en parapsychologie’, Tijdschrift voor Parapsychologie 43 (1975) 1-27, 18-19. 
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haakte af vanwege verplichtingen elders.
1175

 Een andere vooraanstaande parapsycholoog, 

Montague Ullman, die veel droomonderzoek deed, liet vervolgens eveneens de post aan zich 

voorbijgaan.
1176

 Het feit dat de bijzondere leerstoel niet gepaard ging met een voltijdsalaris 

maakte het voor deze buitenlandse kandidaten niet aantrekkelijk een emigratie te overwegen. 

Voor een derde kandidaat werd door de SPR goedkeuring gevraagd aan het College van 

Bestuur. Het College nam het advies van het Psychologisch Laboratorium over dat Myron 

Arons, een leerling van Maslow, weliswaar een goed humanistisch psycholoog was maar 

verder weinig van doen had met de parapsychologie.
1177

 Tegelijkertijd was het College van 

Bestuur van de Utrechtse universiteit aan het verkennen of de bijzondere leerstoel misschien 

kon worden beëindigd.  

In 1976 werd het College van Bestuur van de Utrechtse universiteit door het 

Ministerie van Onderwijs gemaand om het door het Rijk gesubsidieerde Parapsychologisch 

Instituut af te stoten, omdat er nu een hoogleraar parapsychologie was aangesteld bij het 

Psychologisch Laboratorium.
1178

 Vervolgens werd er verkend in hoeverre het mogelijk was 

om ook de bijzondere leerstoel van Tenhaeff op te heffen. De SPR kreeg lucht van de 

plannen tot opheffing en benadrukte via de Universiteitsraad dat het vanwege het Koninklijk 

Besluit van de bijzondere leerstoel niet aan het College van Bestuur was om te besluiten de 

bijzondere leerstoel op te heffen. Uiteindelijk diende de Universiteitsraad een motie in tegen 

de opheffing van het Parapsychologisch Instituut.
1179

 De hoop van het College van Bestuur 

dat ‘een elegante en geruisloze afwikkeling’ van de bijzondere leerstoel en het PI mogelijk 

zou zijn, bleek ijdel.
1180

 Daarvoor was de bekendheid van Tenhaeff te groot en zijn publieke 

positie te sterk. 

 

VAN PRAAG ALS OPVOLGER 

Uiteindelijk slaagde Tenhaeff er in 1976 in zelf een acceptabele opvolger te vinden, namelijk 

in de persoon van Henri van Praag. Met deze bijzondere geleerde, die door zijn studenten 

wordt herinnerd als een ‘Joods mysticus’, had Tenhaeff in de voorafgaande jaren nader 

kennisgemaakt in het kader van de oprichting van de Universiteit van Manternach. In 1974 

                                           
1175 Brief van SPR aan het College van Bestuur (22-08-1975) (Archief College van Bestuur Universiteit Utrecht 1955-heden doos 65a map 

1). 
1176 Brief van SPR aan het College van Bestuur (12-05-1976) (Archief College van Bestuur Universiteit Utrecht 1955-heden doos 65a map 

1). 
1177 Brief van Psychologisch Laboratorium aan het College van Bestuur (23-11-1976) (Archief College van Bestuur Universiteit Utrecht 
1955-heden doos 65a map 1). 
1178 Brief van de accountantsdienst van het Ministerie van OCW aan het College van Bestuur (08-06-1976) (Archief College van Bestuur 

Universiteit Utrecht 1955-heden doos 65a map 2).  
1179 Brief van de SPR aan de Universiteitsraad (16-09-1976) (Archief College van Bestuur Universiteit Utrecht 1955-heden doos 65a map 1). 
1180  Begeleidende brief bij verslag van de bespreking op 11-08-1977 tussen SPR, CvB en de afdeling Algemene Wetenschaps- en 

Onderwijszaken (05-09-1977) (Archief College van Bestuur Universiteit Utrecht 1955-heden doos 65a map 3). Naar aanleiding van dit 
gesprek in ‘goede sfeer’ was er nog de hoop dat een soepele afwikkeling mogelijk was.  
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had de veelzijdige Henri van Praag het plan opgevat om in het Luxemburge Manternach een 

Internationale Universiteit op te richten. Hij wilde een onderwijsinstelling oprichten voor de 

‘stimulering van permanente educatie in dienst van de Mens en de Toekomst’.
1181

 Zijn 

internationale universiteit was een typisch product van de jaren zeventig, gericht op 

persoonlijke spirituele ontwikkeling en gebaseerd op een Europese eenheidsgedachte.  

Van Praag had nooit een doctorstitel weten te bemachtigen, maar na zijn opleiding op 

de kweekschool verdiepte deze ‘alweter’ zich in de psychologie, wiskunde, natuurkunde, 

sociologie, sinologie en geschiedenis. In 1951 behaalde hij zijn doctoraal in de pedagogiek. 

Van Praag beschouwde de filosoof en pedagoog Philip Abraham Kohnstamm als een van zijn 

belangrijkste leermeesters. Hij werd gedreven door een holistisch wereldbeeld en streefde 

naar een pluriforme aanpak van de zoektocht naar de waarheid. Zowel op maatschappelijk als 

op academisch terrein was Van Praag ongekend productief. Bijna driehonderd boeken en 

achtduizend artikelen over de meest uiteenlopende onderwerpen verschenen van zijn hand. 

Vanuit zijn Joodse achtergrond en zijn drijfveer tot het samenbrengen van verschillende 

groeperingen was Van Praag een van de oprichters van de Anne Frank Stichting in 1957. 

Verder was hij onder andere betrokken bij de oprichting van de Stichting Teleac in 1963. Van 

Praag heeft op uiteenlopende plaatsen academische functies bekleed. In 1953 en 1954 was hij 

gasthoogleraar in de psychologie, pedagogiek en filosofie aan de Universiteit van 

Montevideo. Vanaf 1973 was hij hoogleraar maatschappelijke stromingen aan de 

Landbouwhogeschool in Wageningen.  

Zijn Internationale Universiteit was Van Praags belangrijkste geesteskind. Hij wilde 

in Manternach over allerhande onderwerpen cursussen aanbieden. Niet alleen konden 

studenten zich verdiepen in de psychologie, godsdienstwetenschap, futurologie, ruimtevaart, 

ufo’s en chakratherapie, maar ook in de parapsychologie.
1182

 Het was de overtuiging van Van 

Praag dat de parapsychologie in de toekomst een bijdrage zou leveren aan ontwikkelingen in 

de psychologie en in andere wetenschappen.
1183

 Van Praag zag het paranormale als essentieel 

in plaats van afwijkend, en koppelde de paranormale vermogens aan de evolutionaire 

capaciteiten van de mens.  

In oktober 1976 werd begonnen met een cursusprogramma in een kasteel in 

Manternach. Tenhaeff zou als rector en als decaan van de faculteit voor parapsychologie 

functioneren. Van Praag zelf werd kanselier. Verder waren de futuroloog professor G. Ackers 

en dr. L. Philipsen als respectievelijk curator en financier bij de universiteit betrokken. De 

                                           
1181 Henri van Praag, ‘Spiegel van onze tijd: een internationaal onderwijsproject’, De Telegraaf (28-08-1976) 25. 
1182 Ibidem. 
1183 Wilhelm Tenhaeff, ‘Internationale universiteit in Luxemburg‘, Tijdschrift voor Parapsychologie 42 (1974) 87-88, 87. 
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studenten konden op de campus, waar ook studentenflats waren, opgeleid worden tot 

parapsycholoog, waarbij de opleiding tot het kandidaatsexamen samenviel met de opleiding 

psychologie. De Universiteit van Manternach was in juni 1976 niet officieel erkend als 

onderwijsinstelling, maar Van Praag vermoedde zelf dat dit niet lang zou gaan duren.
1184

 Het 

bleek een onjuiste verwachting: de erkenning van zijn universiteit bleef uit. 

Tenhaeff kon op deze Internationale Universiteit zijn benadering van de 

parapsychologie kwijt. Op een persconferentie op 6 juni 1976 ging Tenhaeff in op zijn 

‘antropologische parapsychologie’: ‘In Nederland maakten wij een begin met de opbouw van 

een antropologische parapsychologie naar het model der antropologische psychiatrie. Wat 

kan dit anders betekenen, dan dat wij steeds de mens centraal zullen stellen?’ Dit in 

tegenstelling tot Rusland en de Verenigde Staten, waar volgens Tenhaeff juist het 

behaviorisme hoogtij vierde, waarmee de psychologie verwerd tot een wetenschap ‘“ohne 

Seel”, een psychologie waarin men alle psychische verschijnselen terug tracht te brengen tot 

geconditioneerde reflexen’. Tenhaeff wilde met de opleiding in Manternach ‘bijdragen deze 

ontwaardiging van de mens, waartegen meer en meer verzet begint te ontstaan, een halt toe te 

roepen’.
1185

  

Op 11 november 1976 hield Tenhaeff zijn openingsles in Manternach, waarbij hij 

inging op de parapsychologie als ‘interdisciplinaire wetenschap’. Door de ‘aard van zijn 

onderzoek’ moest de parapsycholoog voortdurend samenwerking zoeken met academici van 

andere faculteiten: ‘Gaat (…) zijn belangstelling uit naar de paragnostische prestaties van 

genezers, dan zal hij zijn medewerkers dienen te zoeken onder medici (…).’
1186

 Op haar beurt 

zou de parapsychologie door het bieden van ‘metafysische zelfbezinning’ als 

interdisciplinaire wetenschap bijdragen kunnen leveren aan ontwikkelingen in allerhande 

disciplines, zoals de psychologie, de wijsbegeerte, de theologie, de biologie en de culturele 

antropologie. Eén vraag stond voor Tenhaeff altijd centraal: ‘Wij willen onszelf, in 

metafysische zin, leren kennen.’ Zeker in een tijd waarin zich ‘allerlei revoluties voltrekken’, 

waaronder een ‘technisch-industriële’ die met de ontwikkeling van ruimtevaart heel concreet 

bijdroeg aan het ontdekken van een andere wereld buiten de onze: de maan. Dit vergrootte 

volgens Tenhaeff de noodzaak om ‘de blik naar binnen [te] richten’ en bij te dragen aan de 

zoektocht naar het antwoord op de vraag: ‘Mens wie en wat gijt zij? Van waar komt gij en 

                                           
1184 Henri van Praag, ‘Een belangrijke dag voor de parapsychologie’, Tijdschrift voor Parapsychologie 44 (1976) 70. 
1185 Wilhelm Tenhaeff, ‘Manternach en de parapsychologie’, Tijdschrift voor Parapsychologie 44 (1976) 71-74, 72. 
1186 Wilhelm Tenhaeff, ‘De parapsychologie als interdisciplinaire wetenschap’, Tijdschrift voor Parapsychologie 44 (1976) 99-112, 99. 
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waar gaat gij heen?’
1187

 Het bleef Tenhaeff gaan om het redden van ‘hogere waarden’. Na 

slechts drie jaar ging de universiteit in Manternach failliet en werd deze voortgezet in 

Lugano, waar Van Praag tot aan zijn overlijden in 1988 rector zou blijven en enkele tientallen 

studenten opleidde.  

Hoewel Van Praag niet gepromoveerd was, werd hij geaccepteerd als de nieuwe 

bijzondere hoogleraar parapsychologie, zodat Tenhaeff in 1977 op 84-jarige leeftijd zijn 

ontslag kon indienen. De SPR had voor het aanstellen van Van Praag geen advies of 

toestemming gevraagd, noch aan de subfaculteit Psychologie, noch aan het College van 

Bestuur. Formeel gezien hoefde de Utrechtse universiteit ook niet haar goedkeuring te geven, 

want met het Koninklijk Besluit lag de bevoegdheid hiervoor geheel bij de SPR. Om de 

opvolging zo geruisloos mogelijk af te handelen had het CvB ervan afgezien advies te vragen 

aan de subfaculteit Psychologie.
1188

 De decaan van de subfaculteit Psychologie, Ep Köster, 

was dan ook verbaasd toen hij het aanstellen van Van Praag uit een persbericht vernam. Hij 

kon zich niet vinden in de aanstelling van Van Praag, met name omdat hij niet gepromoveerd 

was.
1189

 Het CvB steunde de aanstelling wel en droeg daarvoor als belangrijkste argument 

aan dat Van Praag sinds 1973 ook hoogleraar was in Wageningen.  

 

EEN NIEUW BEWIND 

Na het aftreden van Tenhaeff vond er een verzoeningspoging plaats tussen de bijzondere 

leerstoel en het Psychologisch Laboratorium. In 1978 werd Van Praag aangesteld als 

bijzonder hoogleraar in de parapsychologie, en aan het eind van datzelfde jaar besloot het 

CvB om de financiering voor het Parapsychologisch Instituut in elk geval nog twee jaar te 

laten voortduren om daarmee een afbouwperiode in te lassen. Het CvB meende dat een 

dergelijke gang van zaken ‘haalbaar’ en ‘elegant’ zou zijn.
1190

 Van Praag werd in de media 

omschreven als de ‘kroonprins’ van de parapsychologie, maar hij zag zichzelf als een 

‘tussenpaus’.
1191

 De ‘omgevallen boekenkast’
1192

 Van Praag was evenals zijn voorganger 

Tenhaeff een popularisator van de parapsychologie. Zo schreef hij de tiendelige serie De 

                                           
1187 Ibidem, 111. Zie ook: Wilhelm Tenhaeff, ‘Anthropologische Parapsychologie und historischer Idealismus’, Imago Mundi IV (1973) 

263-307.  
1188 Brief van College van Bestuur aan Ep Köster (?-05-1978 (dag onleesbaar)) (Archief College van Bestuur Universiteit Utrecht 1955-
heden doos 65a map 1). 
1189 Brief van Ep Köster aan College van Bestuur (14-03-1978) (Archief College van Bestuur Universiteit Utrecht 1955-heden doos 65a map 

1). 
1190 Notitie van College van Bestuur (22-02-1978) (Archief College van Bestuur Universiteit Utrecht 1955-heden doos 65a map 1). 
1191 Yvonne Laudy, ‘”Kroonprins” zet werk van prof. Tenhaeff voort: prof. Van Praag redt bijzondere leerstoel parapsychologie’, De 

Telegraaf (17-03-1978) 5. 
1192 ‘Een bijzonder hoogleraar, dat is ‘ie’, de Volkskrant (07-03-1978). 
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parapsychologische bibliotheek
1193

 en was hij in 1975 oprichter van het tijdschrift Prana. De 

61-jarige Van Praag zou worden aangesteld voor twee jaar, om in de tussentijd een jongere 

kandidaat te vinden. In deze twee jaar kon dan ook op zoek worden gegaan naar fondsen voor 

de instandhouding van de bijzondere leerstoel en het Parapsychologisch Instituut.
1194

  

In een persbericht van de Universiteit Utrecht werd de wisseling van de wacht op de 

bijzondere leerstoel aangekondigd. Op het moment dat de SPR Van Praag voordroeg als 

bijzonder hoogleraar in de parapsychologie, had Tenhaeff precies 25 jaar deze functie 

vervuld. Er werd in het persbericht benadrukt dat met het aftreden van Tenhaeff er sprake kon 

zijn van een toenadering tot het Parapsychologisch Laboratorium: ‘De Rijksuniversiteit, 

professor Johnson, de studievereniging en professor Van Praag hebben zich tot een 

samenwerking tussen de gewone en de bijzondere leerstoel bereid verklaard.’
1195

 Om dit alles 

luister bij te zetten – en om tegelijkertijd het bijzondere jubileum van Tenhaeff te gedenken – 

werd op 16 maart 1978 een persgesprek georganiseerd waarbij Tenhaeff, Van Praag, 

Soesman als nieuwe voorzitter van de SPR, Köster (decaan van de subfaculteit Psychologie) 

en Johnson waren uitgenodigd. Tenhaeff was uiteindelijk niet aanwezig bij het gesprek, maar 

Van Praag en Johnson benadrukten de toenadering door elkaar tijdens de ontmoeting de hand 

te drukken.
1196

 Van Praag zette tijdens de bijeenkomst uiteen dat hij graag van Utrecht een 

internationaal coördinatiecentrum op het gebied van de parapsychologie wilde maken.
1197

 

Ook stelde Van Praag het belang van het Parapsychologisch Instituut als ‘diagnostisch 

centrum voor therapeutische grensgevallen’ centraal. Op het instituut behandelde hijzelf 

personen die paranormale ervaringen hadden gehad. Dit was een duidelijke kentering ten 

opzichte van zijn voorganger, bij wie de invloed van de paranormale ervaring op het 

dagelijks functioneren niet tot zijn directe belangstellingsdomein behoorde. Van Praag zou 

vanaf 1980 op persoonlijke titel het Parapsychologisch Instituut overnemen van de 

Universiteit Utrecht, die vanaf dat moment de financiering van het pand had stopgezet. 

Intussen vonden ook op het Parapsychologisch Instituut verschillende activiteiten 

plaats, hoewel de samenwerking met het Parapsychologisch Laboratorium summier was en 

                                           
1193 Bestaande uit de volgende titels: Inleiding tot de parapsychologie, Telepathie en telekinese, Paranormaal bewustzijn, Paranormale 

lichamelijkheid, Paranormale identiteit, Paranormale manifestaties, Parapsychologie en occultisme, Parapsychologie en religie, 

Parapsychologie en evolutie, en Parapsychologie en transformatie. 
1194 Brief van SPR aan het College van Bestuur (13-06-1977) (Archief College van Bestuur Universiteit Utrecht 1955-heden doos 65a map 

1). 
1195 Persbericht (03-03-1978) (Archief College van Bestuur Universiteit Utrecht 1955-heden doos 65a map 1). 
1196 ‘Vrede in parapsychologie leidt tot grootse plannen’, Utrechts Nieuwsblad (17-03-1978); ‘Hoogleraren gaan nauw samenwerken: 

parapsychologen begraven de strijdbijl’, Trouw (17-03-1978); ‘Van Praag zet lijn van Tenhaeff voort: Utrecht wereldcentrum van 

parapsychologie’, Nieuw Utrechts Dagblad (17-03-1978).  
1197 ‘Vrede in parapsychologie leidt tot grootse plannen’, Utrechts Nieuwsblad (17-03-1978). 
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beperkt bleef tot sporadische get-togethers.
1198

 Van Praag hield zich op het 

Parapsychologisch Instituut bezig met integrale therapie, een vorm van gezondheidszorg met 

als uitgangspunt dat een goede behandeling van een patiënt rekening zou moeten houden met 

zowel lichaam als geest. De paranormale geneeskunde werd in het algemeen een 

belangrijk(er) thema in de jaren tachtig.  

Tot aan zijn overlijden in 1981 bleef Tenhaeff zijn stempel drukken op de 

Nederlandse parapsychologie als hoofdredacteur van het TvP. Van Praag kon zich door zijn 

eigen drukke bezigheden met de Internationale Universiteit – die in 1979 was verplaatst naar 

Lugano – niet volledig inzetten voor de parapsychologie. Na het overlijden van Tenhaeff 

werd Van Praag hoofdredacteur van het TvP en kreeg het een andere opmaak. Hierbij sprong 

in het oog dat de artikelen in het uitgesproken Nederlandse tijdschrift voortaan vergezeld 

gingen van Engelstalige samenvattingen. Hiermee werd getracht het tijdschrift een meer 

wetenschappelijke uitstraling te geven. In zijn in memoriam voor Tenhaeff schreef Van Praag 

over het belang van het werk van de ‘grote voorganger’, waarbij hij eveneens aandacht 

besteedde aan diens gebreken: ‘Tenhaeff was zo zeer bezeten van zijn taak en roeping, dat het 

niet altijd gemakkelijk was met hem samen te werken.’ Maar volgens Van Praag was er nu 

eenmaal een bepaalde vorm van koppigheid nodig om een nieuw vakgebied van de grond te 

krijgen, en wat dat betreft liet Tenhaeff zich bijvoorbeeld vergelijken met Sigmund Freud en 

Willem Kloos, als medeoprichter van De Gids. Met zijn overlijden brak wel een nieuwe fase 

aan: ‘Wat wel definitief is afgesloten is het éénmans-karakter van ons Tijdschrift. De 

parapsychologie is te zeer een pluralistische wetenschap geworden om er één mens, hoe 

geniaal ook, zijn stempel op te laten drukken.’
1199

 De dominantie van Tenhaeff had van 1928 

tot 1978 in grote mate de ontwikkelingen van de Nederlandse parapsychologie beïnvloed. 

In het eerste nummer van het TvP onder zijn hoofdredacteurschap zette Van Praag 

zijn visie op het verleden en de toekomst van de parapsychologie uiteen. De laatste vijftig 

jaar was er volgens Van Praag te weinig gebeurd, met name op het gebied van de idee- en 

theorievorming. Het was daarom nodig niet alleen maar bezig te zijn met het voortdurend 

aantonen van het bestaan van de fenomenen. In dezen was Van Praag een voorstander van 

een synthese van de benaderingen van Johnson en Tenhaeff om zo tot vooruitgang te komen. 

Het was volgens Van Praag niet terecht om het onderscheid tussen de parapsychologische 

benaderingen van beide te typeren als experimenteel en antropologisch: ‘Het is (…) duidelijk, 

dat men zich bij de genomen experimenten oriënteert op de natuurwetenschappen, terwijl 

                                           
1198 Hierbij werd de internationale gastmedewerker uitgenodigd om voor geïnteresseerden een voordracht te houden. Hier kwamen zowel 

medewerkers van het PL als van het PI op af. 
1199 Henri van Praag, ‘Bij het heengaan van W.H.C. Tenhaeff’, Tijdschrift voor Parapsychologie 50 (1982) 1. 
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men in de antropologische beschouwingen zich spiegelt aan de gedragswetenschappen.’ De 

parapsychologie was volgens Van Praag nu zowel een sociale wetenschap als een 

natuurwetenschap, en hier verwees hij naar Buytendijk: ‘De antropoloog Buytendijk stelt in 

zijn boekje over de eerste glimlach de vraag of glimlachen een fysiologisch of psychologisch 

proces is, en betoogt dan, dat beide aspecten zo zeer met elkaar verbonden zijn, dat men 

daarop geen exclusief antwoord kan geven.’ Net als Tenhaeff had Van Praag zelf een 

voorkeur voor de kwalitatieve psychologie en parapsychologie. 

Van Praag vond dat Tenhaeff ten onrechte tot de Utrechtse School werd gerekend; 

volgens hem sloten zijn ideeën ‘meer aan bij een algemene humanistische antropologie met 

een psycho-analytische basis’. Van Praag zou eerder zichzelf tot de fenomenologen rekenen: 

‘Schrijver dezes staat – als leerling van Van der Leeuw en Langeveld – weer dichter bij de 

fenomenologische richting, die hij echter voor de parapsychologie niet het laatste woord 

vindt.’ Volgens Van Praag was het zaak op zoek te gaan naar een nieuw denkmodel waarin 

de verschillende wetenschapsbenaderingen werden geïntegreerd die nodig zouden zijn om 

paranormale fenomenen te kunnen duiden.
1200

 Van Praag besloot zijn ten geleide met een 

herdruk van Tenhaeffs inleiding van het TvP uit 1928, uit eerbied voor de Nederlandse 

parapsycholoog met wie het vakgebied zoveel te kampen had gehad en aan wie het 

tegelijkertijd zoveel te danken had. 

Van Praag had het sinds 1982 te druk om zich bezig te kunnen houden met de colleges 

parapsychologie. Vanaf dat moment werden deze colleges ingevuld door Hans Gerding, een 

filosoof uit Amsterdam die vanaf begin jaren zeventig betrokken was bij het TvP.
1201

 

Studenten psychologie van de Universiteit Utrecht volgden deze colleges nauwelijks; zij 

kozen eerder voor het onderwijs dat werd verzorgd door de vakgroep parapsychologie. Het 

waren voornamelijk studenten van de Universiteit van Lugano die bij Gerding colleges over 

de parapsychologie volgden.
1202

 In 1983 werd in het TvP de profielschets voor de nieuwe 

bijzonder hoogleraar openbaar gemaakt, met daarin de eisen waaraan deze moest voldoen. De 

voorkeur ging uit naar een ‘liefst gepromoveerd[e]’ – Van Praag was immers evenmin doctor 

– kandidaat of kandidate die behalve van de wetenschappelijke psychologie ook op de hoogte 

was van ‘minstens één anthropologische discipline’: culturele antropologie, geschiedenis, 

sociologie, pedagogiek of andragogie. Verder werd van de nieuwe bijzonder hoogleraar 

gevraagd dat deze vanuit een wijsgerige achtergrond onderwijs kon geven in zowel de 

westerse als de oosters filosofie, waaronder yoga en meditatie. Dit betekende niet dat van de 

                                           
1200 Henri van Praag, ‘Ten geleide’, Tijdschrift voor Parapsychologie 50 (1982) 2-8. 
1201 Interview Hans Gerding (10-10-2013). 
1202 Ibidem. 
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kandidaat niet werd verwacht kennis te hebben van experimenteel onderzoek, ‘zowel in 

laboratoriumsituaties als bij field-research’. Dit zou ook te pas komen bij een goede 

samenwerking met de subfaculteit Psychologie van de Utrechtse universiteit, waar de 

voorkeur van de SPR naar uitging.
1203

  

Hoewel Van Praag voorstander was van een pluriforme aanpak van de bestudering 

van de paranormale fenomenen, bleef hijzelf ervan overtuigd dat de parapsychologie een 

bijzondere wetenschap was en niet zonder meer kon worden vergeleken met de bestaande 

wetenschappen.
1204

 Een persoon die aan de gestelde eisen voldeed en dit bijzondere karakter 

respecteerde, diende zich vooralsnog niet aan. In 1986 – twee jaar voor zijn dood – trad Van 

Praag om gezondheidsredenen terug als bijzonder hoogleraar parapsychologie, zonder dat er 

een geschikte opvolger was gevonden.  

 

 

HET PARAPSYCHOLOGISCH LABORATORIUM 

Intussen probeerde men zich op het Parapsychologisch Laboratorium, waar Johnson en zijn 

rechterhand Schouten werkten, afzijdig te houden van uitingen in de media. Zij richtten zich 

vooral op het zo veel mogelijk integreren van de vakgroep parapsychologie in de subfaculteit 

Psychologie. Bij Johnsons aantreden als gewoon hoogleraar in de parapsychologie waren hij 

en Schouten het er al snel over eens dat het zaak was de door de opvolgingskwestie 

verstoorde verhoudingen te normaliseren. Schouten: ‘In view of the conflict, the associated 

negative press coverage which accompanied Johnson’s appointment and the resulting damage 

to the university and the name of the field it was decided to keep a low profile and to avoid at 

all cost new public conflicts.’
1205

 Gezamenlijk besloten ze zo min mogelijk in contact te 

treden met de pers en zich vooral bezig te houden met de internationale parapsychologie. De 

beste manier, volgens Johnson en Schouten, om alle moeilijkheden rondom hun vakgebied te 

boven te komen, was om zo goed mogelijk onderzoek te verrichten: ‘We might well 

compensate for our in many eyes suspicious subject matter by setting new and better 

standards in areas of the scientific process, as for instance methodology or editorial 

                                           
1203 ‘Profielschets voor een bijzonder hoogleraar in de parapsychologie’, Tijdschrift voor Parapsychologie 51 (1983) 70. 
1204 Philibert Schogt, ‘Veel hitte, weinig licht: de diskussie rondom parapsychologie’, Tijdschrift voor Parapsychologie 52 (1984) 3-6. 

Tijdens een symposium over wetenschap en pseudowetenschap, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Wetenschapsfilosofie, 

plaatste Van Praag zich hiermee tegenover de Amerikaanse parapsycholoog John Palmer, die als gastmedewerker werkzaam was bij het 
Parapsychologisch Laboratorium. Palmer vond dat de parapsychologie gewoon moest worden gezien als een standaardwetenschap. Van 

Praag meende daarentegen dat de aard van de parapsychologie anders was. 
1205 Sybo Schouten, ‘The end of the parapsychology laboratory of the University of Utrecht’, European Journal of Parapsychology 7 2 
(1989) 95-116, 97.  
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policies.’
1206

 In zijn oratie uit 1974 had Johnson al aangegeven hoe hij meende dat 

parapsychologisch onderzoek moest worden gedaan: met zo veel mogelijk intersubjectieve 

controles en objectieve meetmethoden.  

Johnson had in zijn oratie ook een specifieke uiteenzetting gegeven over de rol van 

tijdschriften en het redacteursbeleid in het wetenschappelijk systeem.
1207

 In 1975 richtte hij 

op basis van die uitgangspunten een nieuw parapsychologisch tijdschrift op. Het doel was om 

het wetenschappelijk niveau van de internationale parapsychologie te verhogen en daarmee 

meer acceptatie te krijgen voor het vakgebied. Zijn European Journal of Parapsychology had 

een uniek karakter. Het tijdschrift was expliciet gebaseerd op een ideaalbeeld van wetenschap 

dat was ontleend aan Karl Popper, aan wie Johnson zich spiegelde: ‘When it comes to the 

ideal of science to which we adhere, we have to admit that we are rather strongly influenced 

by Karl Popper’s school of thought, and his great emphasis on the fact that it should be 

possible to put a theory to a severe test of falsification in order to be a useful tool in science.’ 

Een van de manieren om aan deze strenge eis van falsificatie te voldoen was door het 

redacteursbeleid te voeren zoals dat door hem in zijn oratie al was voorgesteld: ‘Another 

hallmark of our journal will be the avoidance of selective reporting, that is, the tendency to 

bury negative results and only to publish studies that “turned out” [with positive results].’ En 

daarom: ‘The quality of the design and methodology and the rationale of the study will be 

judged as more important than the level of significance of the outcome of the study.’
1208

 Hier 

won de methodologie het van de inhoud van de studie. 

Uiteindelijk werden in het EJP zo veel mogelijk artikelen geaccepteerd waarvan de 

onderzoeksopzet in het bezit was van de redactie vóórdat het experiment was uitgevoerd. In 

het eerste volledige nummer van het EJP benadrukte Johnson dat hij hiermee zichzelf 

tegenover zijn leermeester Rhine plaatste, die – zoals we ook hebben gezien in zijn discussie 

met Van Busschbach – geen meerwaarde zag in het publiceren van experimenten die enkel 

kansresultaat hadden opgeleverd en waarbij er dus geen significante positieve resultaten 

waren geboekt. Waar Rhine van mening was dat deze experimenten niet publicabel waren 

omdat ze geen kennis hadden opgeleverd over psi zelf, vond Johnson juist dat alleen 

vooruitgang in de parapsychologie was te verwachten als deze publicatierichtlijnen strak 

werden gehanteerd.
1209

 Volgens Johnson gold dit voor elke wetenschapstak: ‘As I see it, the 

major risk of selective reporting is not primarily a statistical one, but rather the research 

                                           
1206 Schouten, ‘End of the parapsychology laboratory’, 101. 
1207 Zie hoofdstuk 7 ‘De oratie van Johnson’. 
1208 Martin Johnson en Sybo Schouten, ‘To the reader’, European Journal of Parapsychology 1 demonstratienummer (1975) 1-2. 
1209 Ibidem, 1. 
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climate which the underlying policy create (“you are ‘good’ if you obtain supporting results; 

you are ‘no-good’ if you only arrive at chance results”).’ Deze kwestie was des te prangender 

in de parapsychologie: ‘Furthermore I am afraid that the risk of this distorting effect is high in 

a field like parapsychology where we have almost no positions and where most people are 

badly lacking the security of employment.’ Johnson verwachtte niet dat parapsychologen 

daarom automatisch de uitkomsten van hun experimenten in positieve zin zouden verdraaien, 

maar wel dat dit werkklimaat zou bijdragen aan het subtiel ‘aanpassen’ of ‘verbeteren’ van de 

resultaten.
1210

 Als zelfbenoemd ‘popperiaan’ wilde Johnson in het tijdschrift met name 

artikelen opnemen die voldeden aan zijn nadrukkelijke eis van falsificeerbare 

experimenten.
1211

 Zijn aanpak was succesvol: in korte tijd groeide het tijdschrift uit tot een 

respectabel internationaal platform voor parapsychologen. 

Ondanks of juist dankzij de afzijdige houding van de pers van Johnson, kon hij wel 

degelijk rekenen op waardering in de media. De kritische Piet Hein Hoebens keerde zich 

tegen Tenhaeff, maar was juist wel gecharmeerd van Johnson.
1212

 Hoebens was journalist van 

De Telegraaf en was een invloedrijk lid van de Amerikaanse sceptische organisatie 

Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal (CSICOP). Hij 

schreef begin jaren tachtig meerdere artikelen over hoe Tenhaeff volgens hem de resultaten 

met Croiset in de stoelproeven en tijdens politieonderzoek stelselmatig opklopte. In 1984 

kwam Hoebens door suïcide om het leven. Hoebens had een sceptische houding, maar was 

zeker niet tegen de parapsychologie in haar geheel. Het ging hem er vooral om dat er in deze 

discipline serieus en degelijk onderzoek werd gedaan. In die hoedanigheid had hij hoge 

verwachtingen van Johnson en de zijnen.  

Hoebens zag Johnson als een ‘buitenbeentje’ in het doorgaans ‘opgewonden wereldje 

van de parapsychologie’: ‘Deze beminnelijke, maar onverstoorbare Zweed maakt niet de 

indruk dat hij erg vurig in het paranormale gelooft.’ In het interview met deze kritische 

journalist stelde Johnson dat de parapsychologie nog geen volwaardige wetenschap was: ‘Ik 

zou de parapsychologie een poging tot wetenschap willen noemen. (…) Geen wetenschap in 

de volle zin van het woord, zoals de natuurkunde dat bijvoorbeeld is.’ Hij verzette zich tegen 

wat hij zelf omschreef als ‘parapornografie’, waarbij het grote publiek werd gevoed met 

‘occulte sensatie’ uit spookverhalen en werd getrakteerd op ‘wondermensen’ als Uri Geller. 

Over zijn mening over de realiteit van het paranormale: ‘Nee, als u mij vraagt wat ik echt 

                                           
1210 Martin Johnson, ‘On publication policy regarding non-significant results’, European Journal of Parapsychology 1 2 (1976) 1-5, 3. 
1211 Johnson en Schouten, ‘To the reader’, 1. 
1212  Gerd Hövelmann, ‘Audiatur et altera pars: a tribute to a close friend: Piet Hein Hoebens (1948-1984)’, European Journal of 
Parapsychology 5 3 (1984) 191-202. 
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gelóóf antwoord ik liever: ik geloof dat het de moeite waard is, verder te zoeken.’
1213

 Het 

beeld dat in De Telegraaf werd geschetst was dat van een serieuze, terughoudende 

wetenschapper. Dit leek precies aan te sluiten bij het beeld dat deze parapsychologen binnen 

de Utrechtse faculteit wilden uitstralen.  

Johnson publiceerde zelf in zijn EJP over de in het vorige hoofdstuk al genoemde 

experimenten met de Defense Mechanism Test, een psychologische test die op zichzelf 

interessant genoeg gebaseerd was op dieptepsychologische ideeën – die Johnson kennelijk 

wel als wetenschappelijk en robuust zag. Met de test werd onderzocht hoe snel de 

proefpersoon zich bewust zou zijn van voorbewuste of onbewuste processen.
1214

 Verder werd 

in het tijdschrift veel aandacht besteed aan methodologische kwesties; met name het 

‘experimenter effect’ kwam veelvuldig voor.
1215

 In parapsychologische experimenten werd 

de invloed die de experimentator op het verloop van het experiment zou kunnen hebben 

gezien als een uiterst problematisch gegeven. De invloed van de experimentator op de 

proefpersoon kon zich wellicht ook buitenzintuiglijk manifesteren, waarmee het 

buitengewoon belangrijk werd de invloed van de experimentator op de proefpersoon te 

proberen uit te sluiten. Men kon echter nooit zeker weten dat dit ook daadwerkelijk was 

gelukt. In veel, meer reflecterende, artikelen in het EJP werd ingegaan op deze problematiek, 

evenals op het probleem van gebrek aan replicaties.  

 

GANZFELDONDERZOEK EN RNG’S 

Het ganzfeldonderzoek was een van de belangrijkste experimenten waarover in deze tijd in 

parapsychologische tijdschriften werd gepubliceerd. Ook in het EJP gebeurde dat: 

verscheidene parapsychologen publiceerden hierin hun uitkomsten van 

ganzfeldexperimenten, vaak niet-significant.
1216

 Het experiment was in 1974 ontwikkeld door 

de Amerikaanse parapsycholoog Charles Honorton.  

 In een ganzfeldonderzoek werd telepathie onderzocht door gebruik te maken van twee 

proefpersonen. Eén proefpersoon bevond zich op een gemakkelijke stoel in een donkere 

kamer. Deze proefpersoon luisterde naar witte ruis en kreeg twee helften van pingpongballen 

op zijn ogen waar een rode lamp op werd gezet. Hierdoor kreeg de proefpersoon geen 

                                           
1213 Piet Hein Hoebens, ‘Parapsycholoog vindt eigen vak nog geen “echte wetenschap”: prof. Johnson’s strijd tegen “parapornografie”’, De 

Telegraaf (17-03-1979) 21. 
1214 Zie bijvoorbeeld: Martin Johnson en Christa Lübka, ‘A further attempt to validate the DMT as a predictor of scoring direction’, 
European Journal of Parapsychology 1 4 (1977) 37-46. Tijdens de test werd een plaatje getoond van een heldfiguur met een dreigend figuur 

erachter, steeds langer totdat de proefpersoon inderdaad de dreigende figuur rapporteerde. 
1215 Zie bijvoorbeeld: Dick Bierman, ‘Observer or experimenter effect? A fake replication’, European Journal of Parapsychology 2 2 (1978) 
115-125. 
1216 Zie bijvoorbeeld: Robert Wood, James Kirk, William Braud, ‘Free response GESP performance following ganzfeld stimulation vs. 

induced relaxation, with verbalized vs. nonverbalized mentation: a failure to replicate’, European Journal of Parapsychology 1 4 (1977) 80-
90. 
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auditieve en visuele input en werd er een ‘Ganzfeld’ gecreëerd, Duits voor ‘volledig veld’, 

waarbij de proefpersoon door een toestand van zintuiglijke deprivatie in een andere 

bewustzijnstoestand terecht kon komen.
1217

 De gedachte was dat in een dergelijke toestand 

mensen beter in staat zouden zijn tot het verkrijgen van buitenzintuiglijke indrukken en in het 

bijzonder tot telepathie in staat zouden zijn. Daarmee was dit experiment een voortzetting van 

de experimenten in de jaren zestig, toen met geestverruimende middelen werd gewerkt.  

 In een andere ruimte keek een tweede proefpersoon twintig minuten lang naar een 

afbeelding en probeerde deze informatie telepathisch over te zenden naar de eerste 

proefpersoon. Na deze twintig minuten werd de eerste proefpersoon een aantal afbeeldingen 

voorgelegd, veelal vier of zes, waaruit deze dan de afbeelding moest kiezen waarnaar volgens 

hem de tweede proefpersoon had gekeken. Het experiment doet qua opzet denken aan een 

geraffineerdere vorm van de experimenten van Van Busschbach, zoals behandeld in 

hoofdstuk 6. Honorton deed zijn eerste ganzfeldexperiment dertig keer en vroeg zijn 

proefpersonen uit sets van vier afbeeldingen de afbeelding te kiezen die hij had getracht over 

te zenden. Dertien van de dertig keer hadden zijn proefpersonen het goed. Dit was significant 

hoger dan de verwachting van één op vier op basis van pure kans.
1218

  

 Vanaf de tweede helft van de jaren zeventig werd het ganzfeldexperiment wereldwijd 

een van de belangrijkste parapsychologische experimenten, met name omdat het mogelijk 

leek de positieve resultaten te reproduceren.
1219

 Tussen 1974 en 1981 werden 28 

ganzfeldstudies gedaan in tien verschillende laboratoria.
1220

 Niet elke studie leverde 

significant resultaat op, maar in meta-analyses meenden parapsychologen een robuust effect 

te hebben gevonden dat de kans significant overschreed. Ook buiten de parapsychologische 

gemeenschap kregen deze opmerkelijke resultaten aandacht. De sceptische psycholoog Ray 

Hyman, bijvoorbeeld, schreef in 1986 samen met Honorton een protocol voor 

ganzfeldexperimenten.
1221

 In 1994 publiceerde Daryl Bem in Psychological Bulletin een 

overzicht en meta-analyse van alle tot dan toe uitgevoerde ganzfeldexperimenten.
1222

  

                                           
1217 De techniek was ontleend aan droomonderzoek van Montague Ullman.  
1218 Charles Honorton en Sharon Harper, ‘Psi-mediated imagery and ideation in an experimental procedure for regulating perceptual input’, 

Journal of the American Society for Psychical Research 68 2 (1974) 156-168. 
1219 William Braud, R. Wood en L.W. Braud, ‘Free-response GESP performance during an experimental hypnagogic state induced by visual 
and acoustic Ganzfeld techniques: a replication and extension’, Journal of the American Society for Psychical Research 69 2 (1975) 105-

113. 
1220 Daryl Bem en Charles Honorton, ‘Does psi exist? Replicable evidence for an anomalous process of information transfer’, Psychological 
Bulletin 115 1 (1994) 4-18. 
1221 Ray Hyman en Charles Honorton, ‘A joint communique: the PSI Ganzfeld controversy’, Journal of Parapsychology 50 (1986) 351-364. 

Dit was de uitkomst van een discussie tussen beiden het jaar ervoor: Ray Hyman, ‘The ganzfeld psi experiment: A critical appraisal’, 
Journal of Parapsychology 49 (1985) 3-49; Charles Honorton, ‘Meta-analysis of psi ganzfeld research: A response to Hyman’, Journal of 

Parapsychology 49 (1985) 51-91. Recentelijk schreef Hyman wederom over de parapsychologie: Ray Hyman, ‘Meta-Analysis that conceals 

more than it reveals: comment on Storm et al. (2010)’, Psychological Bulletin 136 4 (2010) 486-490. 
1222 Bem en Honorton, ‘Does psi exist?’. 
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 Hoewel de uitkomsten van ganzfeldexperimenten aandacht kregen in het EJP, werden 

de experimenten in de jaren zeventig en tachtig noch in het Parapsychologisch Laboratorium 

noch in het Parapsychologisch Instituut uitgevoerd.
1223

 Wel werden er in het 

Parapsychologisch Laboratorium experimenten gedaan met de zogenoemde ‘random number 

generators’ (RNG’s), een andere belangrijke onderzoeksmethode in deze periode. Deze 

RNG’s waren in het begin van de jaren zeventig door de van oorsprong Duitse fysicus 

Helmut Schmidt ontwikkeld in het laboratorium van Rhine. RNG’s waren in hun 

oorspronkelijke vorm apparaten met daarop een rood en een groen lampje die afwisselend 

brandden, volledig willekeurig en zonder patroon. Schmidt vroeg aan proefpersonen te 

proberen om met hun gedachtekracht een van de lampjes vaker te laten branden dan de ander, 

om daarmee het bestaan van psychokinese aan te tonen. Uit de experimenten kwam een 

afwijking van 1 tot 2% boven kans. Het was in Utrecht dat met name de Amerikaanse 

parapsycholoog John Palmer zich bezighield met soortgelijk onderzoek.
1224

 Palmer was daar 

als gastmedewerker. Op het Utrechtse Parapsychologisch Laboratorium waren altijd één of 

twee internationale gastmedewerkers aanwezig, naast de vaste krachten Johnson, Schouten en 

later Henk Boerenkamp en ook Hans Attevelt. Andere ‘Visiting Research Workers’ waren 

bijvoorbeeld Ed Kelly, Sue Blackmore, Jerry Solfvin en Brian Millar.
1225

 

 

OBSERVATIONELE VELDEN EN BETROUWBARE MEDIUMS 

In 1983 leverde Johnson zijn eerste promovendus af, die eveneens onderzoek had gedaan met 

RNG’s. Joop Houtkooper, net als Schouten opgeleid op de Technische Universiteit in Delft, 

promoveerde in dat jaar op zijn proefschrift Observational theory: a research programme for 

paranormal phenomena. Houtkooper herinnerde zich dat Johnson zenuwachtiger was voor de 

verdediging dan hijzelf. Ze hadden ervoor gekozen Houtkooper nog in 1983 te laten 

promoveren, aangezien in 1984 de regels zouden worden aangescherpt met betrekking tot de 

aanwezigheid van een leescommissie bij de promotieplechtigheid. Johnson en Houtkooper 

voorzagen hierbij problemen. Zo wilde de natuurkundige Jan Hilgevoord Houtkooper alleen 

van advies dienen over zijn proefschrift als hij niet in de openbaarheid met de 

parapsychologie zou worden geassocieerd. Vanuit de hoek van de psychologie voorzag 

                                           
1223 Wel in de jaren negentig. Zie: Dick Bierman, Douwe Bosga, Hans Gerding en Rens Wezelman, ‘Anomalous information access in the 

ganzfeld: Utrecht – Novice series I and II’, Proceedings of the 36th PA Convention (1993) 192-203; Dick Bierman, ‘The Amsterdam series 

III & IV: Target clip emotionality, effect sizes and openness’, Proceedings of the 38th PA Convention (1995) 27-37. 
1224 John Palmer en Wim Kramer, ‘Release of effort in RNG PK: an attempted replication and extension’, The Journal of 

Parapsychology 51 2 (1987) 125-136. Overigens hield Palmer zich in Utrecht juist ook bezig met ‘free-response’ experimenten: John 

Palmer en Ivo van der Velden, ‘ESP and “Hypnotic Imagination”: A Group Free Response Study’, European Journal of Parapsychology 4 4 
(1983) 413-434; John Palmer en Wim Kramer, ‘Internal state and temporal factors in psychokinesis, The Journal of Parapsychology 48 1 

(1984) 1-25; John Palmer en Wim Kramer, ‘Sensory Identification of Contaminated Free-Response ESP Targets: Return of the Greasy 

Fingers, Journal of the American Society of Psychical Research 80 juli (1986) 265-278. 
1225 Gerding en Van Dongen, PSI, 113. 
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Houtkooper ook problemen als hij in 1984 zou promoveren.
1226

 Houtkooper voerde zijn 

onderzoek uit in Amsterdam en niet op het Parapsychologisch Laboratorium omdat hij 

gebruik wilde maken van de geavanceerde Applecomputers op de medische faculteit aldaar.  

In de jaren tachtig waren de observationele theorieën hét raamwerk waarvan de 

parapsychologische gemeenschap veel verwachtte.
1227

 Deze verklaring voor de paranormale 

fenomenen was gebaseerd op overwegingen vanuit de kwantummechanica, waarin de 

verschijnselen werden verklaard door de nadruk te leggen op de invloed van de observator op 

de waar te nemen verschijnselen. Hiermee was het experimentatoreffect tot uitgangspunt voor 

de theorievorming genomen. Tegelijkertijd waren de experimenten met de eerder genoemde 

RNG’s en de mathematische benadering van de bovennatuur zoals voorgesteld door Schmidt 

nog steeds courant. Houtkooper probeerde met het narekenen van de uitkomsten van 

verschillende experimenten de beide theorieën op hun wetenschappelijke merites te toetsen. 

De promovendus deed onder andere experimenten met RNG’s waarbij psychokinese (PK) 

retroactief – dus in het verleden – werd getoetst: ‘(…) trials which are observed repeatedly, 

but the same subject or by different subjects, each time with the intention of exerting a PK 

influence. These trials, generated by a random number generator, are recorded before the 

series of repeated observations start, hence we are considering the influence on trials 

generated in the past, from the viewpoint of the subject exerting the influence.’
1228

 Op basis 

van de experimentele resultaten en filosofische en mathematische overwegingen kwam 

Houtkooper tot de conclusie dat voor het goed begrijpen van paranormale verschijnselen een 

causaal wereldbeeld en een lineaire opvatting van tijd moesten worden losgelaten.  

Daarnaast meende hij te hebben aangetoond dat de waarnemer – de experimentator – 

ingreep in de uitkomst van parapsychologische experimenten: ‘Toevalsgebeurtenissen die 

nog niet waargenomen zijn, hebben wat hun uitkomst betreft een nog onbepaalde realiteit. 

(…) De precieze rol die de, menselijke, waarnemer speelt bij PK is hiermee echter nog niet 

verklaard.’
1229

 Met dit methodologisch doortimmerde proefschrift voldeed Houtkooper in 

hoge mate aan de door Johnson voorgestelde aanpak van parapsychologisch onderzoek. 

Bovendien was zijn onderzoek een illustratie van de verwerking van de theoretische 

natuurkunde in de parapsychologie. De invloed van de waarnemer werd hierbij als 

uitgangspunt genomen en systematisch verwerkt in een parapsychologische 

verklaringstheorie. 

                                           
1226 Interview Joop Houtkooper (11-10-2013). 
1227 Joop Houtkooper, Observational theory: a research programme for paranormal phenomena (Lisse 1983). 
1228 Houtkooper, Observational theory, 25. 
1229 Ibidem, 120. 
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In 1988 promoveerde Henk Boerenkamp bij Johnson. Hij had onderzoek gedaan naar 

de waarheidsgetrouwheid van de uitspraken van mediums.
1230

 In zijn A study of paranormal 

impressions of psychics constateerde Boerenkamp: ‘Er zijn in de parapsychologische 

literatuur beschrijvingen van consulten met paragnosten – met name van de hand van 

Tenhaeff – die erop zouden kunnen duiden dat paragnosten inderdaad over een dergelijke 

[paranormale] gave beschikken.’ De promovendus wilde dit experimenteel onderzoeken ‘om 

te zien of er mogelijk een of meer betrouwbare en consistente variabelen te vinden zouden 

zijn die de werking van hun veronderstelde gave zouden beïnvloeden’.
1231

 Vijf jaar lang 

volgde Boerenkamp bij twaalf paragnosten telkens dertien consulten om te bekijken hoeveel 

uitspraken op een bovennatuurlijke oorsprong konden duiden. Dit onderzoek, waarin werd 

geconcludeerd dat slechts 1% van de mededelingen wellicht paranormaal van aard zou 

kunnen zijn, kreeg veel aandacht in de media.  

Het onderzoek in het Parapsychologisch Laboratorium ging niet automatisch uit van 

het bestaan van de bovennatuur. Juist deze aanname, dit geloof, werd sceptisch benaderd en 

in experimenten onderzocht. 

 

VAKGROEP PARAPSYCHOLOGIE 

Vanaf 1977 probeerde Schouten, mede op basis van het robuuste onderzoek, om de 

parapsychologie ook organisatorisch te integreren in de subfaculteit Psychologie, als 

vakgroep. In 1976 waren er op de Universiteit Utrecht negen hoogleraren aan de Faculteit 

Sociale Wetenschappen verbonden, van wie Martin Johnson er één was. Desalniettemin 

ressorteerde de leerstoel van Johnson formeel nog steeds onder het College van Bestuur, 

zoals in 1967 in het tumult rondom de opvolging van Tenhaeff was besloten. Johnson en 

Schouten hadden een duidelijke taakverdeling. De hoogleraar ontfermde zich over de 

internationale parapsychologie en over het EJP, terwijl Schouten zich bezighield met 

facultaire zaken. Bij de overleggen met alle hoogleraren was het Schouten die aanschoof, niet 

Johnson. Het feit dat de laatste geen Nederlands beheerste was hierbij een belangrijke 

reden.
1232

 Hierdoor, en omdat Johnson vaak naar Zweden ging, werd Schouten binnen de 

(sub)faculteit meer gezien als de representant van de parapsychologie dan Johnson. 

 Het doel was steeds geweest om de parapsychologie als ‘normale’ wetenschap te laten 

functioneren, en het instellen van een vakgroep parapsychologie zou daarbij een belangrijke 

                                           
1230 Zijn dissertatie is ook in het Nederlands uitgebracht: Henk Boerenkamp, Helderziendheid bekeken (Haarlem 1988). 
1231 Henk Boerenkamp, A study of paranormal impressions of psychics (Meppel 1988) 155. 
1232 Interview Schouten. 
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mijlpaal zijn.
1233

 De Faculteit Sociale Wetenschappen stond niet onwelwillend tegenover dit 

plan, zolang er maar geen kosten mee gemoeid zouden zijn. De financiering voor de leerstoel 

van Johnson kwam namelijk van het Rijk en dat wilde de faculteit graag zo houden.
1234

 

Schouten stelde een zogenoemde integratienota, later beleidsnota, op waarin hij uiteenzette 

hoe hij de vakgroep parapsychologie voor zich zag. Zij zou zich bezighouden met het 

bestuderen van telepathie, helderziendheid, precognitie en psychokinese. De verschijnselen 

werden bestudeerd door variabelen die uit ander onderzoek al bewezen werden geacht, 

bijvoorbeeld het niveau van het ‘defense mechanism’, te relateren aan paranormale 

verschijnselen. Ten tweede stond het testen van theorieën centraal.  

De onderzoeksgroep parapsychologie hanteerde hierin een ‘process-oriented 

approach’. De benadering was, in tegenstelling tot een ‘proof-oriented approach’, gericht op 

het uitpluizen van de condities die ten grondslag zouden liggen aan paranormale 

verschijnselen en niet zozeer op het bewijzen van het bestaan van die verschijnselen. In het 

gebruik van deze ‘two-track approach’ werden op deze manier zowel psychologische als 

parapsychologische condities in het verklaringskader meegenomen. In het onderzoek stonden 

vier projecten centraal: dieptepsychologisch onderzoek, psychofysiologisch onderzoek, 

dierenonderzoek en onderzoek naar het functioneren van paragnosten. De vakgroep wilde 

inzetten op zo divers mogelijk onderzoek. Een manier om dat te bewerkstelligen en 

tegelijkertijd universitaire ‘isolatie’ en ‘indutting’ te voorkomen was het uitnodigen van de 

diverse internationale gastmedewerkers.
1235

 

In de nota werd ook ingegaan op het onderwijs dat de vakgroep zou geven. Vanwege 

de beperkte beroepsmogelijkheden voelde de vakgroep er niet veel voor om parapsychologie 

als een echte afstudeerrichting vorm te geven. Het onderwijs moest vooral ondersteunend zijn 

en de vakgroep meende vooral op het gebied van methodologische en 

wetenschapsfilosofische overwegingen een bijdrage te kunnen leveren. Wel was het mogelijk 

om na het doctoraal een eenjarige opleiding parapsychologie te volgen, waarbij werd 

samengewerkt met de Universiteit van Freiburg en de Universiteit van Edinburgh. Aan de 

laatste universiteit zou aan het begin van de jaren tachtig een hoogleraar parapsychologie 

worden aangesteld.
1236

  

                                           
1233 Interview Schouten. 
1234 Brief van FSW aan het College van Bestuur (25-05-1977) (Archief College van Bestuur Universiteit Utrecht 1955-heden doos 65a map 

3). 
1235 Brief van Sybo Schouten aan subfaculteit Psychologie (21-12-1981) (Archief Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht, 

Faculteitsarchief doos 6376). 
1236 Zie: ‘Beleidsnota vakgroep parapsychologie’, bijlage bij brief van bureau psychologie aan FSW over ‘plaatsbepaling parapsychologie’ 
(28-04-1977) (Archief Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht, Faculteitsarchief doos 6376). 
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 Het was een bewuste keuze om uiteindelijk geen opleidingsprogramma in de 

parapsychologie aan te bieden. In eerste instantie had Schouten bij het opstellen van de 

conceptintegratienota wel aandacht besteed aan het onderwijs. Het leek er namelijk op dat 

zijn bewuste keuze om low profile te functioneren zich begon te wreken. Bij een visitatie van 

de gehele Faculteit Sociale Wetenschappen in 1978 werd de parapsychologie afgerekend op 

het gebrekkige aandeel in het geven van onderwijs.
1237

 Maar toen Schouten vervolgens in zijn 

conceptnota meer aandacht besteedde aan het onderwijs, zorgde dit voor veel vragen bij de 

examencommissie. Zeker aangezien ook bij het Parapsychologisch Instituut vakken in de 

parapsychologie konden worden gevolgd, was het voor de examencommissie geheel 

onduidelijk hoe dit nu precies zat. Schouten paste daarop de nota aan en minimaliseerde het 

aandeel onderwijs van parapsychologie.  

 

UNIVERSITAIRE BEZUINIGINGEN 

Acht jaar na de instelling van de gewone leerstoel in de parapsychologie werd de gehele 

onderzoeksgroep uiteindelijk in 1982 een vakgroep in de subfaculteit Psychologie, 

tegelijkertijd met de vakgroep theorie en geschiedenis van de psychologie. Hiermee maakte 

de parapsychologie voor het eerst een integraal deel uit van de subfaculteit en ressorteerde zij 

niet langer rechtstreeks onder het College van Bestuur. Al een jaar later, in 1983, kwam deze 

nieuwe positie voor de parapsychologie echter ter discussie te staan. 

Vanaf het begin van de jaren tachtig werden de Nederlandse universiteiten 

geconfronteerd met bezuinigingsplannen.
1238

 Omdat er vanuit het Rijk minder financiering 

kwam, werd het steeds problematischer de (vaste) personeelskosten te dragen. In 1983 werd 

door het Ministerie van Onderwijs de operatie Taakverdeling en Concentratie (TVC) 

uitgevoerd, waarmee landelijk 258 miljoen gulden moest worden bezuinigd. Het werd aan de 

universiteiten zelf overgelaten om beleidskeuzes te maken om aan die taakstelling te voldoen. 

Met name wat betreft de sociale wetenschappen werd de universiteiten aangeraden over te 

gaan tot opheffing van bepaalde studierichtingen. Uit het definitieve plan voor de 

bezuinigingen: ‘In de Beleidvoornemens is geconstateerd, dat binnen het geheel der sociale 

wetenschappen sprake is van een sterke mate van verkokering.’ Dit zou hebben geleid tot 

‘ondoelmatigheid’ en ‘een uitdunning van talent’. Door opheffingen en fusies zou deze 

ontwikkeling kunnen worden gekeerd, zo meende het ministerie. Ook werd aangeraden het 

                                           
1237 Brief van Sybo Schouten aan College van Bestuur (14-03-1978) (Archief College van Bestuur Universiteit Utrecht 1955-heden doos 65a 

map 2). 
1238 Van Teunenbroek, ‘Bestuurlijke geschiedenis’, 27-30. 
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fundamentele onderzoek in de sociale wetenschappen te versterken, te experimenteren met 

re-integratie, en regionale samenwerkingsverbanden aan te gaan.
1239

  

Onder voorzitterschap van de decaan van de subfaculteit Psychologie, Ep Köster, 

werd aan de Universiteit Utrecht in een wetenschapscommissie een rangorde gemaakt van de 

onderzoeksprogramma’s en vakgroepen. Parapsychologie eindigde daarbij als een van de 

laatsten en werd daardoor met opheffing bedreigd. Schouten had intussen andere cijfers 

verzameld, waaruit bleek dat de vakgroep parapsychologie binnen de subfaculteit 

verantwoordelijk was voor de helft van alle internationale publicaties. De parapsychologie 

was de enige vakgroep die geregeld internationale gastmedewerkers uitnodigde en ook een 

internationaal tijdschrift uitbracht. Door deze bijzondere verdiensten van de vakgroep – die 

ook konden dienen als argument voor de versterking van fundamenteel onderzoek in de 

sociale wetenschappen waartoe door het ministerie was opgeroepen – en door de goede 

informele contacten van Schouten lukte het de vakgroep parapsychologie in 1983 veilig door 

de bezuinigingsronde heen te loodsen.
1240

 De afdelingen sociale pedagogie, psychologie voor 

pedagogen en andragogen, persoonlijkheidsleer en cultuursociologie werden uiteindelijk wel 

opgeheven.
1241

  

Aan de Universiteit Utrecht bleef intussen de dreiging van bezuinigingen bestaan, 

waarbij het criterium van maatschappelijke bruikbaarheid steeds meer van belang werd. In 

een organisatieplan van de faculteit uit 1984 werd uiteengezet waar de verschillende 

onderzoeksgroepen zich mee bezighielden. Onder de kop ‘Paranormale verschijnselen’: ‘Het 

onderzoek richt zich op het bepalen van eigenschappen van paranormale ervaringen, het 

bestuderen van dergelijke ervaringen binnen het laboratorium, het ontwikkelen van toetsen en 

modellen, welke optreden en aard van paranormale ervaringen beschrijven, en het afbakenen 

van grenzen van deze verschijnselen, mede om onjuiste opvattingen die in de maatschappij 

leven ten aanzien van dit onderwerp te kunnen corrigeren.’
1242

 Hiermee werd expliciet de 

maatschappelijke opdracht geformuleerd, namelijk het corrigeren van de denkbeelden over de 

bovennatuur van het publiek. Deze kritische definiëring van het vakgebied zou uiteindelijk 

bijdragen aan de ondergang van de vakgroep. 

De maatschappelijke relevantie van de sociaalwetenschappelijke opleidingen werd 

een belangrijk criterium in een nieuwe ronde van bezuinigingen in 1987. Nog voordat de 

vorige bezuinigingsplannen (TVC) volledig waren uitgevoerd werd het nieuwe plan voor 

                                           
1239 ‘Taakverdeling en concentratie in het w.o.’, Tweede Kamer vergaderjaar 1983-1984 17 649 nummer 39-40 (1983) 108. 
1240 Schouten herinnert zich dit als een van de succesvolste operaties; interview Schouten.  
1241 ‘Taakverdeling en concentratie in het w.o.’, 79. 
1242 Universiteit Utrecht FSW, Organisatieplan: op weg naar 2001 (Utrecht 1987) 15. 
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Selectieve Groei en Krimp (SGK) al gepresenteerd. Met criteria als 

‘doelmatigheidsbevordering’ en ‘ontbureaucratisering’ werd vanuit het Ministerie van 

Onderwijs gekeken of op elke universiteit wel echt zo veel mogelijk studierichtingen moesten 

worden aangeboden, of dat het zaak werd dat universiteiten zich specialistisch zouden 

ontwikkelen.
1243

 In 1991 zou er 1,6 miljoen gulden minder beschikbaar zijn voor de Faculteit 

Sociale Wetenschappen in Utrecht. In eerste instantie werd onder minister Deetman het plan 

opgevat om in Utrecht in elk geval de opleidingen psychologie en pedagogiek op te heffen, 

aangezien voor de afgestudeerden van deze opleidingen de arbeidskansen te gering zouden 

zijn. Maar in onderhandelingen wist het faculteitsbestuur deze tamelijk rigoureuze 

opheffingen af te wenden.
1244

  

In tegenstelling tot bij de vorige bezuinigingsoperatie werd er deze keer geen 

reorganisatiecommissie samengesteld. Het faculteitsbestuur stelde zelf een plan op, waarbij 

onderwijsvernieuwing en arbeidsmarktoriëntatie centraal kwamen te staan. In 

Organisatieplan: op weg naar 2001 werd gesteld op welke problemen het faculteitsbestuur 

met het organisatieplan een antwoord wilde geven. Allereerst betrof dit ‘de vraag vanuit de 

samenleving om vergroting van het probleemoplossend vermogen van de sociale 

wetenschappen’ en ten tweede ‘de maatschappelijke behoefte aan zowel specialistisch als 

breed opgeleide afgestudeerden in de sociale wetenschappen’.
1245

 De pas opgerichte 

opleiding Algemene Sociale Wetenschappen werd daarbij als voorbeeld gepresenteerd. De 

flexibele opzet van ASW zou in alle studierichtingen worden geïncorporeerd, waardoor in de 

toekomst studenten zouden afstuderen in ‘de sociale wetenschappen’ en vervolgens een 

‘disciplinaire verbijzondering’ konden kiezen.
1246

 Hierdoor werden studenten breed opgeleid, 

maar ging er tegelijk geen specialistische kennis verloren.  

Onder grote tijdsdruk werd besloten drie leerstoelen en hun vakgroepen op te heffen, 

waaronder de parapsychologie, die zich niet interdisciplinair opstelde en geen goed 

arbeidsmarktperspectief bood. Er werd haast gemaakt met de bezuinigingsmaatregelen, 

omdat per 1 januari 1988 het Sociaal beleidskader II zou worden opgeheven, waardoor een 

aantrekkelijke regeling voor 50-plussers zou komen te vervallen. Het aantal ‘mensjaren’
1247

 

moest worden teruggebracht van 289 naar 268 en het aantal leerstoelen ging van 42 naar 

39.
1248

 Wanneer de ontslagen voor 1 januari konden worden geregeld, werd elke ontslagene 

                                           
1243 Van Teunenbroek, ‘Bestuurlijke geschiedenis’, 41. 
1244 Van Teunenbroek draagt als reden aan dat de integratie en de verdere uitbouw van Algemene Sociale Wetenschappen daarmee in het 

geding zouden komen.  
1245 FSW, Op weg naar 2001, 3. 
1246 Ibidem, 6. 
1247 Wat we nu fulltime-equivalenten of fte’s noemen.  
1248 Van Teunenbroek, ‘Bestuurlijke geschiedenis’, 43. 
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die op 1 januari 1990 50 jaar of ouder zou zijn, eervol ontslagen met een wachtgeldregeling 

tot zijn of haar 65e.
1249

 In het organisatieplan zette het faculteitsbestuur uiteen dat drie 

programma’s werden beëindigd, te weten het ontwerpen van sociale systemen, paranormale 

verschijnselen en de waarnemingspsychologie.
1250

 Waar een deel van het onderzoek van het 

eerste en het laatste programma nog doorgang kon vinden op een andere manier, door 

herschikking of samenwerking, gold dit niet voor het onderzoek naar paranormale 

verschijnselen. Dit programma werd beëindigd ‘op grond van omvangseisen in combinatie 

met ontbreken van voldoende combinatiemogelijkheden met andere programma’s’.
1251

 De 

onderzoeksgroep die zich bezighield met de paranormale verschijnselen was te klein en 

functioneerde te onafhankelijk om zich te kunnen handhaven, concludeerde het 

faculteitsbestuur.  

Verderop in het rapport werd de beslissing tot opheffing van de parapsychologie 

verder toegelicht, waarbij werd verwezen naar het gebrek aan financiële middelen: ‘Dit 

besluit is mede een gevolg van de noodzaak een afweging en prioritering te maken van taken, 

gegeven de beschikbare middelen, in relatie tot de profilering van de faculteit conform de 

beleidsafspraak met de Minister.’ De omvang van de vakgroep was ook hier weer een van de 

argumenten: ‘Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat een groep moet kunnen 

beschikken over een bepaalde kritische omvang wil het verantwoord onderwijs en m.n. 

onderzoek kunnen doen. Het is gezien het krappe middelenkader niet langer mogelijk 

voldoende middelen vrij te maken voor een zelfstandige groep.’ En tot slot benoemde het 

faculteitsbestuur nogmaals het geïsoleerde karakter van de parapsychologie: ‘Voorts is het 

vanwege de excentrische positie van de parapsychologie niet mogelijk deze in andere 

gebieden te integreren.’ Het gebrek aan geld, de geringe omvang van de onderzoeksgroep en 

de marginale positie van het onderzoek brachten het faculteitsbestuur ‘tot het besluit 

Parapsychologie niet te laten terugkeren in de nieuwe organisatie’.
1252

 In het kader van de 

SGK-operatie werd de vakgroep opgeheven.  

Opvallend genoeg waren juist de drie opgeheven programma’s door een commissie 

van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in 1987 als beste beoordeeld. 

In het kader van de ‘Voorwaardelijke Financiering’ van de verschillende 

onderzoeksprogramma’s in de psychologie aan de Universiteit Utrecht was door het 

Ministerie van Onderwijs aan onder andere de VSNU en de KNAW gevraagd om de 

                                           
1249 Van Teunenbroek, ‘Bestuurlijke geschiedenis’, 43. 
1250 FSW, Op weg naar 2001, 25. 
1251 Ibidem. 
1252 Ibidem, 67.  
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betreffende onderzoeksprogramma’s te beoordelen. Van de Universiteit Utrecht kwamen drie 

onderzoeksprogramma’s als beste uit de bus: de psychofysiologie, de parapsychologie en het 

waarnemingsonderzoek van Ep Köster;
1253

 precies de drie programma’s waarvoor uiteindelijk 

bij de Faculteit Sociale Wetenschappen geen plek meer zou zijn. De onderzoeksprogramma’s 

waren op een viertal elementen beoordeeld, namelijk de kwaliteit van de groep onderzoekers, 

de wetenschappelijke betekenis van het onderzoek, de onderlinge samenhang van het 

verschillende onderzoek; en de maatschappelijke betekenis.
1254

 Bij de psychofysiologie werd 

de kwaliteit van de onderzoekers als goed tot uitstekend bestempeld en werd de 

wetenschappelijke betekenis gezien als groot. De kwaliteit van het waarnemingsonderzoek 

was volgens de KNAW zelfs uitstekend, de wetenschappelijke betekenis was groot en de 

maatschappelijke betekenis was duidelijk aanwezig.
1255

 Over de parapsychologie schreef de 

KNAW dat de kwaliteit van de onderzoekers goed was en de wetenschappelijke betekenis 

voldoende. De samenhang van het onderzoek was duidelijk. Over de maatschappelijke 

betekenis van het verrichte onderzoek onthield de KNAW zich van commentaar: het vak 

onder dit onderdeel is leeggelaten.
1256

 Het samenvattend oordeel was echter positief en de 

KNAW gaf het volgende advies: ‘Voortzetting van het programma is gewenst. De 

onderzoeksgroep heeft in zijn soort een unieke positie in Nederland.’
1257

  

Het Parapsychologisch Laboratorium had zich hard gemaakt om in het licht van de 

bezuinigingen aan te tonen dat het laboratorium niet alleen in Nederland een unieke positie 

had, maar dat dit ook internationaal werd erkend. Toen duidelijk werd dat de parapsychologie 

ter discussie was komen te staan, vroegen Johnson en Schouten hun internationale contacten 

om brieven te sturen om voor het voortbestaan van de vakgroep te pleiten. In totaal werden er 

26 steunbetuigingen ontvangen, veelal van parapsychologen, maar ook van de 

wetenschapshistoricus Michael R. McVaugh, die net een aantal jaar daarvoor samen met 

Seymour Mauskopf de belangrijke studie The Elusive Science over het werk van Joseph 

Banks Rhine had afgerond. Hij benadrukte dat zijn steun voor het voortbestaan van het 

Parapsychologisch Laboratorium: ‘(…) is independent of claims about the success of 

particular experiments or research programs, and is rather based upon the opportunity it 

provides to pursue investigation of a subject with very wide popular appeal in a 

dispassionate, critical, and scientific spirit, in the context of an academic environment where 

                                           
1253 Ep Köster, ‘Open brief van Ep Köster aan Minister Deetman’, NRC Handelsblad (29-03-1988). 
1254  Fragment ‘Beoordelingsformulier Voorwaardelijke Financiering’ november (1987). Kopie in: Archief Wim Kramer, Institut für 

Grensgebieten der Psychologie und Psychohygiene (IGPP) te Freiburg.  
1255 Köster, ‘Open brief’. 
1256 Köster schrijft in zijn artikel dat bij de parapsychologie de KNAW de maatschappelijke betekenis van het parapsychologisch onderzoek 

als ‘duidelijk aanwezig’ zag, maar op het hiervoor genoemde formulier staat dit niet vermeld.  
1257 Fragment ‘Beoordelingsformulier Voorwaardelijke Financiering’. 
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broad intellectual interchange is the norm.’
1258

 De opdracht van het laboratorium om de 

populaire opvattingen kritisch en wetenschappelijk tegen het licht te houden werd hiermee 

benadrukt. Maar ondanks de positieve beoordeling van de KNAW en de uitgebreide 

internationale steun kon het tij niet meer worden gekeerd. 

Eind 1988 werd het Parapsychologisch Laboratorium definitief gesloten. De Faculteit 

Sociale Wetenschappen moest het aantal voltijdposities terugbrengen van 315 naar 240, en 

van die 240 posities zouden er 136 worden toebedeeld aan nieuwe taken. Hiermee werd 

uiteindelijk de bestaande staf met twee derde teruggebracht. De werknemers bij het 

Parapsychologisch Laboratorium hoorden bij de opgeheven voltijdposities. Over de sluiting 

van het Parapsychologisch Laboratorium schreef Schouten: ‘It left a legacy of research 

reports, 4 Ph.D’s awarded for research in parapsychology, and the awareness in academic 

circles that it is possible to study parapsychology in a responsible manner as part of the 

mainstream research in the social sciences. With some luck and tact one might one day see 

the start of a new formal presence of parapsychology at a Dutch university.’
1259

  

De opheffing van de parapsychologie had veel te maken met de precaire positie die 

het vakgebied innam en minder met financiële overwegingen. De vakgroep parapsychologie 

bestond hoofdzakelijk uit internationale gastmedewerkers, die slechts voor een klein gedeelte 

op de gehele begroting van de Faculteit Sociale Wetenschappen drukten.
1260

 Schouten – naast 

professor Johnson de enige voltijds betaalde medewerker van de onderzoeksgroep 

parapsychologie – vermoedde dat het faculteitsbestuur van de Universiteit Utrecht er 

voornamelijk om politieke en imagotechnische redenen voor koos om het onderzoek naar 

paranormale verschijnselen op te heffen en dat het niet uit financiële overwegingen was.
1261

 

In het bezuinigingsklimaat ondervond de Universiteit Utrecht geduchte concurrentie van de 

Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam, waar ook werd getracht de 

sociaalwetenschappelijke faculteit zo veel mogelijk in stand te houden. Door het altijd 

omstreden onderzoek naar paranormale verschijnselen te blijven voortzetten liep de faculteit 

van de Universiteit Utrecht het risico dat dit tegen haar gebruikt zou kunnen worden in 

discussies over specialisaties.  

                                           
1258 Michael McVaugh aan Parapsychologisch Laboratorium (14-03-1986) (Archief College van Bestuur Universiteit Utrecht 1955-heden 

doos 65a map 2).  
1259 Overdruk van: Sybo Schouten, ‘History of parapsychology in the Netherlands’, Proceedings of the 34th Annual Convention of the 

Parapsychological Association (Heidelberg 1991) 1-27, 20. 
1260 Beheerder van de subfaculteit psychologie, betreft ‘verlenging aanstelling drs. G. Camfferman’ (04-01-1982) (Archief Faculteit Sociale 
Wetenschappen Universiteit Utrecht, Faculteitsarchief doos 6376). Leveren zelf deel aanstelling in om Camfferman te kunnen aanhouden. 

Duurt een jaar voordat toestemming daarvoor komt. In 1982 had de vakgroep zelfs een deel van haar ‘personeelspunten’ ingeleverd om een 

aanstelling te kunnen regelen voor Camfferman. 
1261 Interview Schouten.  
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Ondanks de goede beoordeling van het parapsychologische onderzoek door de 

KNAW had de parapsychologie een publiek gevoelig karakter, zoals in de jaren zestig en 

zeventig al  duidelijk was gebleken toen werd gezocht naar een opvolger van Tenhaeff. Als in 

de publieke opinie de parapsychologie een onwetenschappelijk imago zou worden 

toegeschreven, zou het voor de faculteit van de Utrechtse universiteit te overwegen zijn deze 

vakgroep op te heffen om tegenover Leiden en Amsterdam geen zwakke plekken te laten 

blijken. Immers, deze universiteiten zouden tegen Utrecht in de politieke discussie het 

argument kunnen gebruiken dat daar een ‘onzinwetenschap’ werd bedreven en dat daarom de 

sociaalwetenschappelijke faculteit van minder hoog niveau was.
1262

 

 

PIET VROON EN PUBLICITEIT 

Schouten en Johnson hanteerden de expliciete strategie om zo min mogelijk de publiciteit op 

te zoeken, maar toch kregen de werkzaamheden in het Parapsychologisch Laboratorium wel 

degelijk publieke aandacht. Zo schreef de Utrechtse psycholoog Piet Vroon een aantal 

columns over de parapsychologie waarin het kritische karakter van het onderzoek werd 

benadrukt maar tegelijkertijd Johnson als hoogleraar werd aangevallen.
1263

 Door het 

onderzoek van Boerenkamp naar de uitspraken van mediums was Vroon compleet overtuigd 

van de onzin van de paranormale capaciteiten van mediums: ‘Als u me wilt helpen, zult u niet 

met een sterk verhaal uit Patagonië moeten komen, maar met glasharde, lopende 

mededelingen, die niet zijn ontleend aan het roddel- en sherrycircuit.’
1264

 Door het vaak 

kritische onderzoek dat werd ondernomen in het Parapsychologisch Laboratorium, door 

bijvoorbeeld Attevelt en Boerenkamp, kon het onderzoek rekenen op wetenschappelijke 

erkenning, maar ging tegelijkertijd het publieke appeal verloren.  

 De verhouding van Vroon tot de parapsychologie was een complexe. Zo deed hij in de 

jaren zestig en zeventig samen met Schouten parapsychologische experimenten. Begin jaren 

zeventig had Vroon zich ook bemoeid met de rommelige opvolgingsproblematiek van 

Tenhaeff, toen hij de Faculteit Sociale Wetenschappen had aangemoedigd toch echt voort te 

maken met de aanstelling van Johnson, die hij wel een respectabel wetenschapper achtte.
1265

 

Na te hebben gewerkt in Leiden keerde Vroon begin jaren tachtig weer terug naar de 

Utrechtse universiteit, waar hij in de vakgroep theorie en grondslagen van de psychologie 

midden in de bezuinigingsperikelen belandde. Schouten bood Vroon aan gezamenlijk op te 

                                           
1262 Interview Schouten. 
1263 Interview Schouten, Houtkooper, Kramer, Gerding. 
1264 Piet Vroon, Allemaal psychisch (Baarn 1988) 45. 
1265 Brieven tussen Vroon en Pannekoek. (oktober 1986) (Archief College van Bestuur Universiteit Utrecht 1955-heden doos 65a map 2). 
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trekken vanwege hun vriendschap uit het verleden en het feit dat hun beider vakgroepen zich 

bezighielden met methodologische en wetenschapsfilosofische aspecten van de 

psychologische wetenschap.
1266

 Gaandeweg raakte Vroon teleurgesteld in de 

parapsychologie. Niet alleen uitte hij zijn onvrede in de columns die hij schreef in de 

Volkskrant, ook in bestuursvergaderingen op de faculteit stak hij zijn negatieve mening over 

Johnson niet onder stoelen of banken.
1267

 Hij meende uiteindelijk dat Johnson vooral een 

uiterst lakse professor was die bovendien een zeer discutabele wetenschap bedreef.  

Vroon schreef in de jaren tachtig en negentig veel voor het grotere publiek, niet alleen 

in boeken maar ook in columns. In een bewerking van zijn Signalementen, die hij schreef 

voor de zaterdageditie van de Volkskrant, ging Vroon expliciet in op de parapsychologie. 

Volgens Vroon bestond er binnen de parapsychologie een veel te groot verschil tussen 

strenge sceptische onderzoekers en de ‘gelovers’: ‘Sceptici realiseren zich dat het toeval 

afwijkingen toestaat en gelovigen hebben de neiging deze onvermijdelijke redeneringen aan 

hun aanwezigheid toe te schrijven.’
1268

 Een van de problemen met parapsychologen was 

volgens Vroon dat zij veelal zelf gelovig waren. Hij haalde hierbij zijn eigen ervaringen aan 

met een ‘hooggeleerde parapsycholoog’ die experimenten deed met ‘een al even beroemde 

paragnost’. Vroon was van deze experimenten niet erg onder de indruk. Volgens Vroon ‘mag 

de hoop worden uitgesproken dat een statistiekboek menige illusie zal laten verdwijnen’.
1269

 

Volgens Vroon hadden de onderzoekers een te vooringenomen houding. Hij stelde: ‘Wie erin 

gelooft en geconfronteerd wordt met onderzoek dat niets oplevert, zegt dat het experiment 

ondeugdelijk is of dat het toch iets zegt (…).’ Volgens hem gold deze vooringenomenheid 

eveneens voor de tegenstander van paranormale verschijnselen, wat het probleem alleen nog 

maar vergrootte: ‘Kortom, het probleem is onoplosbaar gezien de wederzijdse vooroordelen 

en financiële belangen.’
1270

  

De opheffing van het Parapsychologisch Laboratorium en de gewone leerstoel 

parapsychologie kreeg aandacht in de dagbladen en het universiteitsblad van de Universiteit 

Utrecht. Geconfronteerd met de opheffing zochten de parapsychologen van het laboratorium 

nu wel actief de publiciteit op, en probeerden daarbij de maatschappelijke relevantie van hun 

onderzoek te benadrukken. De al genoemde Boerenkamp werd in 1987 samen met Schouten 

geïnterviewd door de Volkskrant. Hierbij benadrukte Boerenkamp dat zijn vakgroep niets met 

‘zweverigheid’ had te maken. Hij had immers de uitspraken van paranormaal begaafden 

                                           
1266 Interview Schouten. 
1267 O.a. ‘We willen bedrogen worden’ en interview Schouten. 
1268 Vroon, Allemaal psychisch, 42-43. 
1269 Vroon, Allemaal psychisch, 43. 
1270 Ibidem. 
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onderzocht en geconcludeerd dat de meeste van de waarnemingen niet eens paranormaal te 

noemen waren. Boerenkamp omschreef de taak voor de parapsychologie als volgt: ‘Onze 

taak is dan voorlichting te geven over de zin en de onzin, vooral aan hulpverleners zoals 

psychiaters, psychologen en maatschappelijk werkers.’
1271

 Schouten positioneerde zijn 

vakgroep expliciet tegenover de gangbare opvattingen over het paranormale: ‘Het beeld van 

wat het publiek als paranormaal beschouwt, loopt tientallen jaren achter op hetgeen wij al 

hebben onderzocht. Ook hier loopt de wetenschap al weer ver vooruit. Als het inzicht hierin 

groeit, is bijvoorbeeld een blad als Paravisie in dit land niet meer mogelijk. Dan worden 

paranormale verschijnselen minder mysterieus.’
1272

 Paravisie was een populair tijdschrift 

waarin de realiteit van het paranormale voorop werd gesteld. 

Ook het universiteitsblad in Utrecht, het U-blad, behandelde de opheffing, waarbij 

eveneens het niet-sensationele karakter van de parapsychologie werd benadrukt: ‘Wie bij 

parapsychologie een zweverig stelletje onderzoekers verwacht, komt bedrogen uit. De 

werkkamer van dr. ir. S.A. Schouten (…) ademt een sfeer van soberheid uit. Geen relikwieën 

in de vensterbank, geen magische voorwerpen op het bureau of foto’s van Uri Geller aan de 

muur.’
1273

 En hier benadrukte ook Schouten de distantie tussen zijn onderzoek en de 

belangstelling van het grote publiek: ‘Er wordt ontzettend veel aan sensatie geappelleerd. 

Parapsychologie is, net als de studie van het geheugen, een wetenschappelijk vakgebied. De 

belangstelling voor parapsychologie bij de bevolking is altijd groot geweest, maar 

tegenwoordig wordt deze meer geëxploiteerd. De manier waarop bijvoorbeeld een TV-

programma als het Zwarte Gat met paranormale verschijnselen omgaat, is onverantwoord. 

Daar klopt zelden iets van.’
1274

 Schouten meende dan ook dat met de opheffing van het 

Parapsychologisch Laboratorium de samenleving ernstig tekort was gedaan. In zijn artikel in 

het EJP over het einde van zijn laboratorium schreef hij: ‘(…) [I]t is important that at least 

one independent institution should remain to which society can turn for objective and 

scientifically valid information. Such information can not always be expected from 

organizations in society not connected to the university, who, in general, are inclined to take 

positions and to advocate either positive of skeptical beliefs about the paranormal.’
1275

  

In de nadruk op streng methodologisch verantwoorde vormen van onderzoek had de 

vakgroep parapsychologie het contact verloren met de achterban, waardoor het marginale en 

altijd omstreden vakgebied ten onder ging in de tweede bezuinigingsronde. De 

                                           
1271 ‘Einde van het parapsychologisch lab’, De Volkskrant (30-06-1987).  
1272 Ibidem. 
1273 Maarten Evenblij, ‘Erfenis Tenhaeff past niet meer in facultaire profiel’, U-blad (01-02-1988) 9. 
1274 Evenblij, ‘Erfenis Tenhaeff’, 9. 
1275 Schouten, ‘The end of the parapsychology laboratory’, 115. 
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parapsychologie was hiermee echter niet helemaal verdwenen uit Utrecht. Hoewel er sinds 

1986 met het aftreden van Van Praag geen bijzonder hoogleraar meer in de parapsychologie 

was, bestond het Koninklijk Besluit daarvoor nog wel, evenals het Parapsychologisch 

Instituut, dat nu in particuliere handen was. Van Praag overleed op 3 november 1988, waarna 

het nog een aantal jaar zou duren voordat de bijzondere leerstoel weer zou worden bezet. 

 

 

CONCLUSIES 

Van 1975 tot 1988 waren er twee hoogleraren in de parapsychologie in Nederland. We 

hebben in het vorige hoofdstuk gezien dat deze situatie was ontstaan door organisatorische en 

bestuurlijke beslissingen in samenhang met de methodologische ontwikkelingen in het 

vakgebied. De psychologie groeide in deze periode sterk en zelfs dusdanig dat in de loop van 

de jaren tachtig bezuinigingen nodig bleken. In de bezuinigingsslag van 1988 dolf de gewone 

leerstoel in de parapsychologie uiteindelijk het onderspit, hoewel het onderzoek 

methodologisch hoog stond aangeschreven. 

 Het uitgangspunt van Johnson en Schouten was dat de gewone leerstoel een 

geïntegreerd deel zou moeten uitmaken van de Faculteit Sociale Wetenschappen en van de 

subfaculteit Psychologie. Meer dan in voorgaande perioden werd hiertoe het kritische en zelfs 

sceptische karakter van het parapsychologische onderzoek benadrukt. Het doel was om met 

het onderzoek naar de paranormale fenomenen in het Parapsychologisch Laboratorium, onder 

andere naar de paranormale geneeswijzen, de goedgelovigheid van het grote publiek te 

corrigeren. Johnson en Schouten zagen het als een belangrijke taak van de academische 

parapsychologie om de ‘onzin’ over de bovennatuur in de samenleving te verminderen, of op 

zijn minst te nuanceren. Dit is van een geheel andere aard dan de parapsychologie van 

Tenhaeff en ook die van zijn opvolger Van Praag, die juist de betekenis en de inhoud van de 

bovennatuur als uitgangspunten namen. Waar Tenhaeff en de zijnen juist insprongen op de 

grote publieke belangstelling, distantieerden Johnson en Schouten zich hiervan.  

 Door het geloof in het paranormale niet (meer) centraal te stellen, maar juist zo veel 

mogelijk in het onderzoek naar ‘psi’ de gangbare verklaringen voorop te stellen en te trachten 

uit te sluiten, sloot het parapsychologisch onderzoek in het Parapsychologisch Laboratorium 

in hoge mate aan bij het experimentele en methodologisch doortimmerde onderzoek binnen 

de gehele psychologie. Voor de medewerkers in het Parapsychologisch Laboratorium stond 

de methodologie boven de inhoud van het onderzoek, wat onder andere tot uiting kwam in 
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het publicatiebeleid van het EJP. De uitkomsten van het onderzoek waren bij het EJP geen 

selectiecriterium voor opname van het artikel; het ging erom dat het onderzoek 

methodologisch gedegen was uitgevoerd. Met deze houding kreeg het parapsychologisch 

onderzoek een wetenschappelijk legitiem karakter, waardoor het uiteindelijk zelfs een 

vakgroep binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen kon worden.  

 Tegelijkertijd bleven Tenhaeff en zijn opvolger Van Praag zich inzetten voor een 

parapsychologie die juist sterk op de ervaring van het paranormale in de samenleving was 

geënt. Waar Johnson en Schouten zich richtten op het verkrijgen van wetenschappelijke 

legitimiteit, bleven Tenhaeff en Van Praag zich verhouden tot de bovennatuurlijke interesse 

bij het grote publiek. De recent verworven wetenschappelijke legitimiteit bleek niet 

voldoende om het voortbestaan van de gewone leerstoel te garanderen. Hoezeer er ook werd 

ingezet op een kritisch en sceptisch karakter van het onderzoek, de bovennatuur bleef 

verdacht. In het licht van de bezuinigingen werd het belangrijk de positie van de eigen 

universiteit veilig te stellen. De parapsychologie delfde het onderspit: zij was te omstreden 

om een integraal deel te kunnen blijven uitmaken van de academische psychologie.  

 Voor het voortbestaan van de parapsychologie bleek het bijzondere karakter van het 

vakgebied onontbeerlijk. Alleen wetenschappelijke legitimiteit was niet voldoende. Zonder 

publieke steun leek het onderzoek naar de bovennatuur niet te kunnen overleven. In het 

volgende hoofdstuk zullen we zien hoe in de laatste sleutelperiode een sterk 

gemarginaliseerde parapsychologie toch een publieke bijdrage kon leveren vanuit haar 

methodologische overwegingen, op het moment dat binnen de gehele psychologie een 

methodologische discussie werd gevoerd. 
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An effect is not an effect unless it is replicable, and a science is not a science 

unless it conducts (and values) attempted replications. 

No matter the outcome, it is indisputably admirable for Bem 

to encourage and facilitate the independent replication of his experiments. 

It is, by definition, what any scientist should do. 

Jeff Galak (et al.)
1276

 

 

 

 

VOORVOELEN  

In 2011 publiceerde de Amerikaanse sociaal psycholoog Daryl Bem een geruchtmakend 

artikel in het Journal of Personality and Social Psychology. In zijn ‘Feeling the future’ 

presenteerde Bem negen studies met ‘experimental evidence for anomalous retroactive 

influences on cognition and effect’.
1277

 Bem meende met de resultaten van deze experimenten 

het bewijs te leveren dat informatie uit de toekomst onze gedragingen in het heden kunnen 

beïnvloeden en dat er dus een zogenoemde retroactieve invloed van de toekomst op het heden 

zou bestaan. Dit idee zagen we ook in het werk van Houtkooper in het vorige hoofdstuk, in 

zijn promotieonderzoek waarin de observationele theorieën centraal stonden. De negen 

studies die Bem presenteerde in zijn artikel gingen alle uit van een algemeen geaccepteerd 

psychologisch effect, waarbij vervolgens de volgorde van de stimuli in de test werd 

omgedraaid ‘(…) so that the individual’s responses were obtained before rather than after the 

stimulus events occurred’.
1278

  

De negen studies waren verschillende varianten van twee experimenten. Het eerste 

experiment ging om het voorvoelen van emotioneel geladen afbeeldingen en in het tweede 

                                           
1276 Jeff Galak (et al.), ‘Correcting the past: failures to replicate psi’, Journal of Personality and Social Psychology 103 6 (2012) 933-948, 
943. 
1277 Daryl Bem, ‘Feeling the future: experimental evidence for anomalous retroactive influences on cognition and affect’, Journal of 

Personality and Social Psychology 100 3 (2011) 407-426. 
1278 Ibidem, 410. 
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experiment werd onderzocht of het geheugen ook door informatie uit de toekomst werd 

beïnvloed. Het ‘voorvoelexperiment’ was een aangepaste replicatie van het 

presentimentexperiment dat Dean Radin in de jaren negentig had ontworpen.
1279

 Radin stelde 

de volgende vraag: ‘Is consciousness limited to perception of the sensory present and 

memory of the past, or does it also have access to future information?’
1280

 Radin onderzocht 

dit door 31 proefpersonen 1.060 foto’s aan te bieden, die ofwel een ‘kalme’ inhoud hadden – 

foto’s van een landschap of van vrolijke personen – ofwel een extreme aard hadden, waarbij 

gewelddadige of erotische taferelen werden getoond. De hartslag, het bloedvolume en de 

huidgeleiding werden gemeten bij de proefpersoon voor, tijdens en na het aanbieden van de 

‘targetfoto’.
1281

 De verwachting was dat de extreme foto’s niet alleen na de aanbieding ervan 

een fysiologische reactie zouden opleveren, maar ook daarvoor al. Radin trok op basis van 

zijn onderzoek de conclusie dat een seconde voordat de targetfoto werd aangeboden een 

fysiologische reactie optrad, met name in de huidgeleiding.
1282

 De Nederlandse 

parapsycholoog Dick Bierman – die in 1991 bijzonder hoogleraar in de parapsychologie zou 

worden – zou in Amsterdam deze presentimentexperimenten repliceren.
1283

  

Daryl Bem richtte zich in zijn replicatie niet zozeer op de fysiologische reacties van 

zijn proefpersonen maar veeleer op hun vermogens om boven kans te scoren. Hij vroeg zijn 

honderd proefpersonen (vijftig mannen en vijftig vrouwen), veelal bachelorstudenten van 

Cornell University, telkens een keuze te maken uit twee opties. De proefpersonen werden met 

de volgende informatie ontvangen: ‘(…) this is an experiment that tests for ESP. It takes 

about 20 minutes and is run completely by computer. First you will answer a couple of brief 

questions. Then, on each trial of the experiment, pictures of two curtains will appear on the 

screen side by side.’ Achter deze twee gordijnen bevond zich wel of geen afbeelding en het 

was de taak van de proefpersoon dit te voorspellen: ‘One of them has a picture behind it; the 

other has a blank wall behind it. Your task is to click on the curtain that you feel has the 

picture behind it. The curtain will then open, permitting you to see if you selected the correct 

curtain.’ Elke proefpersoon deed deze test 36 keer. De afbeeldingen verschilden telkens in 

inhoud en waren soms schokkend van aard: ‘Several of the pictures contain explicit erotic 

images (e.g., couples engaged in nonviolent but explicit consensual sexual acts). If you object 

                                           
1279 Dean Radin, ‘Unconscious perception of future emotions: an experiment in presentiment’, Journal of Scientific Exploration 11 (1997) 

163-180. 
1280 Ibidem, 163. 
1281 Ibidem. 
1282 Ibidem. 
1283 Bijvoorbeeld: Dick Bierman en Dean Radin, ‘Anomalous anticipatory response on randomized future conditions’, Perceptual and Motor 
Skills 84 (1997) 689-690. 
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to seeing such images, you should not participate in this experiment.’
1284

 Voordat de 

proefpersoon met de testen begon was er gelegenheid tot ontspanning, om daarmee in een 

geestestoestand te komen die zou kunnen bijdragen aan het voorvoelen: ‘(…) the participant 

had a 3-min relaxation period during which the screen displayed a slowly moving Hubble 

photograph of the starry sky while peaceful newage music played through stereo 

speakers.’
1285

  

De afbeeldingen die werden gebruikt waren grotendeels afkomstig uit het 

gestandaardiseerde International Affective Picture System en daarmee was dit 

parapsychologische onderzoek gebaseerd op geaccepteerde psychologische 

onderzoeksprotocollen. Bem stelde in zijn artikel dat, net als op andere terreinen van de 

psychologie, in de parapsychologie het onderzoek zich had ontwikkeld van ‘(…) forced-

choice guessing tasks to experiments using subliminal stimuli and, implicit, indirect, or 

physiological responses’.
1286

 De hypothese van Bem, voortbordurend op het onderzoek van 

Radin, was dat de proefpersonen beter zouden zijn in het voorvoelen van erotische plaatjes 

dan in het voorvoelen van de andere, neutralere, plaatjes. Zijn verwachting was dat de 

proefpersoon boven kans (50%) zou scoren bij het aanklikken van het erotische plaatje achter 

het gordijn. Met een ‘hit-rate’ van 53,1% werd zijn hypothese bevestigd met een p-waarde 

van .01.
1287

  

Bem was een gerespecteerd sociaal psycholoog en de significante resultaten uit zijn 

parapsychologische onderzoek werden gepubliceerd in een gerenommeerd psychologisch 

tijdschrift. De experimenten van Bem deden vervolgens veel stof opwaaien onder (sociaal) 

psychologen. Niet alleen de onderzoeksmethoden van Bem werden bekritiseerd, maar met 

name ook zijn statistische analyses van de resultaten. In Nederland werd deze discussie 

vooral in Amsterdam gevoerd, waar de Nederlandse parapsycholoog Bierman op de afdeling 

psychonomie werkte. Naar aanleiding van de experimenten van Bem publiceerden de 

Amsterdame psychologen Wagenmakers, Wetzels, Borsboom en Van der Maas een 

uitgebreid commentaar dat in onder andere Science en Der Spiegel werd besproken. Onder de 

titel ‘Why psychologists must change the way they analyze their data’ gaan de auteurs in op 

de uitkomsten van Bems onderzoek. De auteurs stellen: ‘We conclude that Bem’s p values do 

not indicate evidence in favor of precognition; instead, they indicate that experimental 

psychologists need to change the way they conduct their experiments and analyze their 

                                           
1284 Bem, ‘Feeling the future’, 411. 
1285 Ibidem. 
1286 Ibidem, 409. 
1287 Ibidem, 413. 
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data.’
1288

 De positieve resultaten uit het onderzoek van Bem lieten volgens deze 

psychonomen zien dat er iets fundamenteels schortte aan de onderzoeksmethoden in de 

gehele experimentele psychologie. Hiermee kreeg de parapsychologie een bijzonder nut, in 

het verlengde van hoe de experimenten van Van Busschbach door Adriaan de Groot werden 

verwerkt in zijn Methodologie. 

De auteurs onderscheidden drie fouten die Bem volgens hen had gemaakt in zijn 

onderzoek. Ten eerste haalde Bem volgens de auteurs verkennende en bevestigende studies 

door elkaar; ten tweede besteedde hij onvoldoende aandacht aan het feit dat de hypothese niet 

overeenkwam met de data (‘fallacy of the transposed conditional’); en ten derde maakte Bem 

volgens hen gebruik van een test die het bewijs tegen de nulhypothese overdreef, wat 

bovendien werd versterkt wanneer het aantal proefpersonen werd vergroot. Volgens de 

auteurs was Bem hierin zeker niet uniek: ‘(…) many studies in experimental psychology 

suffer the same mistakes. (…) these experiments highlight the relative ease with which an 

inventive researcher can produce significant results even when the null hypothesis is true.’ 

Het was volgens de onderzoekers namelijk duidelijk dat presentiment niet zou kunnen 

bestaan en dat daarom een positief resultaat niks zei over de werkelijke situatie. De 

psychologen meenden dat door de onderzoeken van Bem een groot probleem in 

psychologisch onderzoek werd blootgelegd: ‘This evidently poses a significant problem for 

the field and impedes progress on phenomena that are replicable and important.’
1289

  

 

 

EEN METHODOLOGISCHE ROL 

Bij de experimenten van Bem werd de proefpersonen verteld dat ze meededen aan een 

onderzoek naar ESP of extrasensory perception. In de academische gemeenschap werd vanaf 

de jaren negentig vooral gesproken over buitengewone (‘exceptional’) of afwijkende 

(‘anomalous’) fenomenen of ervaringen. Hiermee werd het onderzoeksterrein gereduceerd tot 

die fenomenen die afwijken van de norm, zonder dat er in werd gegaan op een eventuele 

(bovennatuurlijke) verklaring voor de fenomenen. In de bundel Varieties of anomalous 

experiences uit 2000 werd gesteld dat ‘anomalous experiences’ worden ervaren door een 

groot deel van de bevolking, maar ‘are assumed to deviate from ordinary experiences or from 

                                           
1288 Eric-Jan Wagenmakers, Ruud Wetzels, Denny Borsboom en Han van der Maas, ‘Why psychologists must change the way they analyze 

their data: the case of psi: comment on Bem (2011)’, Journal of Personality and Social Psychology 100 3 (2011) 426-432. 
1289 Wagenmakers (et al.), ‘Why psychologists must change’, 426-427. 
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the usually accepted explanations of reality’.
1290

 Hiermee werd het onderzoeksterrein van de 

parapsychologie aanzienlijk uitgebreid. Niet alleen werd er aandacht besteed aan gevallen 

van gedachteoverdracht of voorspellende dromen, ook kwam er toenemende aandacht voor 

bijna-doodervaringen (bde’s; zie Van Lommel aan het begin van dit boek) en zelfs aan 

ontvoeringservaringen met ufo’s en aliens. Enerzijds werd er teruggekeerd naar de rijkheid 

van ervaringen bij het grote publiek en tegelijkertijd werd in het experimenteel onderzoek 

voortgegaan met het zoeken naar bewijs voor de ‘uitgeklede’ verschijnselen.  

Ook Bem sprak in de ondertitel van zijn artikel over ‘anomalous retroactive 

influences’.
1291

 Deze aanduiding van de onderzochte fenomenen droeg bij aan de 

mogelijkheid tot publicatie in een gerenommeerd psychologisch tijdschrift. De studies van 

Daryl Bem en de reacties daarop zijn representatief voor de verhouding tussen de 

parapsychologie en de psychologie vanaf de jaren negentig. Door de nadruk op 

methodologische ontwikkelingen werden de uitkomsten van parapsychologisch onderzoek 

voornamelijk didactisch opgevat als bewijs dat er in het algemeen iets mis was met 

psychologisch onderzoek. 

De methode die werd gebruikt bij het onderzoek naar deze afwijkende fenomenen was 

voor een zeer belangrijk deel afgeleid van standaardexperimenten van andere takken van de 

experimentele psychologie. Hiervan is het onderzoek van Bem een voorbeeld, maar ook dat 

van Radin en dat van Bierman. Er werd bijvoorbeeld gebruikgemaakt van gestandaardiseerde 

databases met foto’s en er werden experimenten ontworpen op basis van gangbare 

experimenten in de experimentele psychologie, waar met name de volgorde van de 

meetmomenten werd aangepast.  

Ondanks deze verwevenheid van de parapsychologie met de academische psychologie 

kwam in Nederland juist in deze periode de academische inbedding van de parapsychologie 

op losse schroeven te staan. De bijzonder hoogleraar parapsychologie namens de SPR sinds 

1991, Dick Bierman, was vooral geïntegreerd in de Universiteit van Amsterdam, waar hij 

werkzaam was als docent en onderzoeker bij de vakgroep psychonomie. In Utrecht werd het 

voor hem als bijzonder hoogleraar in de parapsychologie moeilijk om een academische 

positie te verwerven en in 2007 verdween de leerstoel van de Utrechtse universiteit. In dit 

hoofdstuk worden chronologisch de ontwikkelingen geschetst die het, voorlopige, einde van 

een academische parapsychologie inluidden. Hoe kan deze teloorgang worden begrepen?  

                                           
1290  Etzel Cardeña, Steven Lynn en Stanley Krippner (red.), Varieties of anomalous experience: examining the scientific evidence 

(Washington 2000) 29. 
1291 Zie ook de titel van de bundel uit de voorgaande noot: Varities of anomalous experiences.  
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In de postmoderne maatschappij van de jaren negentig kwamen de ‘grote verhalen’ 

sterk onder druk te staan. Niet alleen religie boette daarbij verder aan zeggingskracht in; dit 

gold evengoed voor de wetenschap en in het bijzonder voor de sociale wetenschappen en de 

geesteswetenschappen. De zin van een zoektocht naar de ‘absolute waarheid’ kwam sterk ter 

discussie te staan vanuit de groeiende overtuiging dat dé realiteit niet bestond of in elk geval 

onmogelijk te kennen zou zijn. Zoals in de hele twintigste eeuw bleef de bovennatuur in de 

jaren negentig en aan het begin van de eenentwintigste eeuw wel haar aantrekkingskracht 

uitoefenen op het grote publiek. In een pluriforme waarheidsopvatting leek er ruimte te 

bestaan voor een academische bestudering daarvan. Maar juist voor de sociale 

wetenschappen werd de twijfel aan de expertstatus daarvan als sterk problematisch opgevat. 

Hiermee probeerden de sociale wetenschappen zich juist meer te distantiëren van de 

eventuele behoeften van het grote publiek, om op deze manier hun legitimiteit vooral in het 

wetenschappelijk domein te hervinden. 

Om haar geldings- en zeggingskracht te vergroten richtte de wetenschappelijke 

psychologie zich vanaf de Tweede Wereldoorlog meer en meer op een methodologische 

invulling van haar vakgebied. In deze laatste periode werden de uitkomsten van deze richting 

zichtbaar. Door zo veel mogelijk aansluiting te zoeken bij een ‘objectieve’ en 

‘naturalistische’ wetenschapsopvatting werd getracht het kennisdomein te demarqueren en 

tegelijkertijd zijn waarde te bewijzen. In deze dynamiek kon een sterk methodologisch 

georiënteerde parapsychologie dienen ter verscherping van de methodologische eisen. We 

hebben in het vorige hoofdstuk gezien dat de parapsychologische waarheidsclaims zelf 

langzamerhand geen waarheid meer kregen toegedicht. In deze laatste periode kwam daarmee 

de didactische functie van de parapsychologie steeds meer op de voorgrond te staan. Zeker in 

het afgelopen decennium, waarin de psychologie zelf te kampen had met beschuldigingen 

van fraude, waren er veel overeenkomsten met de eerdere ontwikkelingen in de 

parapsychologie. In deze context van een groeiende druk op de sociale wetenschap, bleef de 

parapsychologie in eerste instantie in de context van de Utrechtse universiteit bestaan.  

 

 

PARAPSYCHOLOGIE IN HET BESTUURSGEBOUW 

In 1986 had Van Praag om gezondheidsredenen zijn functie als bijzonder hoogleraar in de 

parapsychologie neergelegd. Hiermee kwam zijn achtjarig professoraat ten einde, dat 

daarmee al veel langer had geduurd dan Van Praag zichzelf bij zijn aanstelling in 1978 had 
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voorgenomen. Hij zag zichzelf immers als tussenpaus, als iemand die de leerstoel bezette 

totdat een betere kandidaat zich zou aandienen die zich wel volledig aan de bijzondere 

leerstoel zou kunnen wijden.
1292

 Maar de zoektocht naar een nieuwe kandidaat verliep 

wederom moeizaam. Door de voortdurend omstreden positie van de parapsychologie kozen 

weinig studenten en jonge wetenschappers ervoor zich in hun carrière op parapsychologisch 

onderzoek te richten. Daardoor waren er, zeker in Nederland, sowieso  weinig 

parapsychologen te vinden, maar bovendien zocht de SPR naar een gepromoveerde 

academicus die zowel antropologisch als methodologisch goed was onderlegd.  

 De SPR had zelf een drietal kandidaten op het oog: Dick Bierman, Brian Millar en 

William Roll. Een eventuele vierde kandidaat, Walter von Lucadou, had inmiddels al een 

goede betrekking in Freiburg in het instituut van Hans Bender. De Schot Millar had als 

‘Visiting Research Worker’ begin jaren tachtig een aantal maanden in het Parapsychologisch 

Laboratorium gewerkt en zich daarna definitief in Nederland gevestigd.
1293

 De SPR had in 

overleg met Johnson in eerste instantie besloten dat Bierman en Millar geen geschikte 

kandidaten waren voor de bijzondere leerstoel, omdat deze twee vooral experimenteel 

georiënteerd waren en dit het expertiseterrein van het Parapsychologisch Laboratorium was. 

De SPR was met Johnson in 1984 overeengekomen dat de SPR en het Parapsychologisch 

Laboratorium complementair aan elkaar moesten zijn en niet zouden overlappen in hun 

benadering van de parapsychologie.
1294

  

In overleg werd besloten dat Roll de geschiktste nieuwe bijzonder hoogleraar in de 

parapsychologie zou zijn. De van oorsprong Duitse William Roll had psychologie en filosofie 

gestudeerd aan Berkeley en hield zich daarna in Oxford bezig met psychical research en 

parapsychologie. Roll was voornamelijk geïnteresseerd in het fenomeen van de poltergeist en 

hield zich bezig met een aantal geruchtmakende zaken. Zo verdiepte hij zich in 1984 als 

hoofdonderzoeker in de ‘Columbus Poltergeist’, waarbij zich in de nabijheid van de puber 

Tina Resch allerhande onverklaarbare zaken voordeden, zoals het rondvliegen van allerlei 

voorwerpen. Over deze en andere gevallen die werden toegeschreven aan poltergeisten 

schreef Roll meerdere boeken.
1295

 Uiteindelijk meende Roll de realiteit van deze curieuze 

verschijnselen te kunnen verklaren door zogenoemde ‘PSI fields’ te vooronderstellen. Om elk 

                                           
1292 Laudy, ‘“Kroonprins” zet werk van prof. Tenhaeff voort’, 5. 
1293 Van Dongen en Gerding, PSI, 114. Samen met Jacobs en Michels schreef Millar over zijn ervaringen in Utrecht: Brian Millar, Sjef 

Jacobs en Hans Michels, ‘Hövelmann and Krippner’s eleven commandments: the devil’s advocate speaks out’, Parapsychology Review 19 

(1988) 6-9. Specifiek over Utrecht ging de sectie: ‘The tame psi lab and the 9 to 5 parapsychologist.’  
1294 Hans Gerding, ‘Geschiedenis van de bijzondere leerstoel parapsychology aan de Rijksuniversiteit Utrecht’, 20-12-1990 in Archief SPR 

(particulier bezit). 
1295 William Roll, The poltergeist (Garden City 1972); William Roll en Valerie Storey, Unleashed: of poltergeists and murder: the curious 
story of Tina Resch (New York 2004). 
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fysiek object – en dus ook om mensen – zou zich een dergelijk veld bevinden waarin zich 

sporen van herinneringen manifesteren die zich in de nabijheid van het object hadden 

voorgedaan. In de interactie tussen de PSI-velden van personen en objecten konden zich 

buitengewone fenomenen voordoen. Volgens Roll was elke geest uiteindelijk met elke andere 

geest verbonden in een overkoepelende PSI-structuur.
1296

  

Rolls opleiding in de psychologie en filosofie en het feit dat hij zich met geheel 

andere onderwerpen bezighield dan die in het Parapsychologisch Laboratorium werden 

onderzocht, maakten dat in hem een uitstekende opvolger voor Van Praag werd gezien. Het 

enige probleem was dat Roll niet was gepromoveerd. Er werd afgesproken dat Roll kon 

aantreden als bijzonder hoogleraar zodra hij zijn proefschrift had afgerond. Johnson zou de 

promovendus onder zijn hoede nemen.
1297

 Het lukte Roll alleen niet om zijn proefschrift te 

voltooien voordat het Parapsychologisch Laboratorium werd opgeheven en Johnson geen 

hoogleraar meer was.  

Op het moment dat duidelijk was dat Roll geen bijzonder hoogleraar zou worden en 

dat de gewone leerstoel op het punt stond definitief te verdwijnen, trad de SPR in overleg met 

de Faculteit Sociale Wetenschappen. Na het tumult in de jaren zeventig was het contact 

tussen beide partijen danig bekoeld. In 1987 had de SPR een nieuwe voorzitter aangesteld, de 

psychiater Jan Marlet. Onder de vorige, Soesman, waren de verhoudingen te veel op scherp 

komen te staan, en de SPR wilde met een schone lei de relatie herstellen.
1298

 

 In 1988 werd in gesprekken tussen de decaan van de Faculteit Sociale 

Wetenschappen, Jos Dijkhuis, en de SPR bepaald dat het in het licht van de nieuwe situatie 

nodig werd een ‘structuurrapport’ voor de bijzondere leerstoel parapsychologie te 

schrijven.
1299

 Per 1 september 1986 was de nieuwe Wet op het wetenschappelijk onderwijs 

(WWO) in werking getreden, waardoor een structuurrapport en een reglement verplichte 

onderdelen werden bij de bezetting van een (bijzondere) leerstoel. In een structuurrapport zou 

dan worden uiteengezet welk vakgebied de leerstoel precies zou bestrijken, wat voor soort 

onderzoek eronder viel en op welke manier zich dit verhield tot andere vakgebieden. Een 

degelijk rapport zou de banden tussen de bijzondere leerstoel parapsychologie en de Faculteit 

Sociale Wetenschappen kunnen versterken, meende de SPR.
1300

 In het licht van de 

reorganisaties werd het sowieso hoog tijd voor een herformulering van het onderzoeksgebied.  

                                           
1296 Douglas Stokes, The conscious mind and the material world: on psi, the soul and the self (Jefferson 2007) 103. 
1297 Gerding, ‘Geschiedenis’, passage over 1985. 
1298 Redactie TvP, ‘Nieuws’, Tijdschrift voor Parapsychologie 55 4 (1987) 66-67, 66. 
1299 Gerding, ‘Geschiedenis’. 
1300 Ibidem. 
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 Op 28 september 1989 stuurde Marlet aan het bestuur van de Faculteit Sociale 

Wetenschappen een nieuw reglement voor de bijzondere leerstoel in de parapsychologie en 

tevens een structuurrapport.
1301

 Dit structuurrapport was in nauwe samenwerking met 

Schouten tot stand gekomen. De parapsychologie werd gedefinieerd als die tak van 

onderzoek waarbij vooral aandacht werd besteed aan ‘buitenzintuiglijke waarneming en 

psychokinese’, die ‘kunnen worden omschreven als interacties tussen een organisme en zijn 

omgeving die niet verklaarbaar lijken op grond van bekende sensorische en motorische 

functies’. In het structuurrapport werd daarmee een, gangbare, negatieve definiëring van het 

vakgebied gehanteerd.  

In het structuurrapport werd benadrukt dat de parapsychologie een ‘multidisciplinair 

karakter’ had en zowel ‘beschrijvend als experimenteel van aard’ was.
1302

 De beschrijvende 

en analyserende vorm van onderzoek werd een ‘Nederlandse traditie’ genoemd ‘welke zich 

kenmerkte door een anthropologische benadering en het systematisch bestuderen van 

spontane paranormale ervaringen’. Hiermee werd een poging gedaan het kwantitatieve en het 

kwalitatieve onderzoek te integreren. Het experimenteel onderzoek werd gevat in twee 

benaderingen: ‘Enerzijds kan men (…) paranormale ervaringen als psychologische 

fenomenen opvatten: mensen kennen aan bepaalde ervaringen een paranormaal karakter toe.’ 

Maar: ‘In de andere benadering wordt getracht paranormale ervaringen onder gecontroleerde 

omstandigheden op te wekken en te bestuderen.’ In deze laatste benadering speelden 

‘modelvorming en toetsing van modellen, ten dele afgeleid van ontwikkelingen in de fysica, 

een belangrijke rol’. De maatschappelijke relevantie werd benadrukt door te stellen dat het 

hiervoor genoemde onderzoek zich onder andere zou richten op het bestuderen van ‘de 

waarde van uitspraken van paragnosten en de effectiviteit van de paranormale 

geneeswijzen’.
1303

 Met het structuurrapport werd geprobeerd de twee verschillende tradities 

in de Nederlandse parapsychologie – in het verleden gerepresenteerd door twee aparte 

leerstoelen – te integreren.  

Hierbij speelde de maatschappelijke relevantie van het onderzoek een belangrijke rol. 

Het was met name vanwege de overweldigende publieke belangstelling voor het paranormale 

dat ‘de universitaire wereld de taak [heeft] een centraal referentiepunt te zijn’. Aan de 

universiteit moest objectieve informatie worden verschaft over de zin en onzin van het 

paranormale, zeker ‘in verband met de huidige ontwikkelingen om een bevredigend wettelijk 

                                           
1301  Brief van Jan Marlet aan College van Bestuur (28-08-1989 ontvangen, gedateerd op 01-09-1989) (Archief College van Bestuur 
Universiteit Utrecht 1955-heden doos 415 map 4).  
1302 ‘Structuurrapport inzake een bijzonder hoogleraar parapsychologie’, bijlage bij brief Jan Marlet aan College van Bestuur (28-08-1989) 

(Archief College van Bestuur Universiteit Utrecht 1955-heden doos 415 map 4). 
1303 Ibidem. 
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kader te scheppen waarbinnen de alternatieve geneeswijzen erkend kunnen worden’. De SPR 

zag met haar Parapsychologisch Instituut en haar bijzondere leerstoel een belangrijke taak 

voor zichzelf weggelegd in de discussie over het legitimeren en vergoeden van behandelingen 

door alternatieve genezers. De kritische, voorlichtende functie van de parapsychologie werd 

hiermee steeds belangrijker. 

De bijzondere leerstoel had daarmee een tweeledige bestemming: een 

wetenschappelijke en een maatschappelijke. Op de universiteit zou de hoogleraar zich 

bezighouden met onderwijs, het bevorderen van onderzoek en het begeleiden van 

promovendi. De maatschappelijke rol zou worden vervuld door het ‘verstrekken van 

wetenschappelijk verantwoorde informatie (…) aan overheid en samenleving’. De SPR 

meende: ‘Gezien het multidisciplinaire karakter van het vakgebied kan zeer wel een bijdrage 

geleverd worden aan de ASW-opleiding van de faculteit.’
1304

 In het voorgaande hoofdstuk 

hebben we gezien dat de opleiding ASW in de SGK-operatie als voorbeeld werd opgevoerd 

voor de inrichting van het onderwijs in de gehele faculteit. De SPR zag daarin kansen voor 

haar bijzondere hoogleraar parapsychologie. Het was juist de ‘interdisciplinaire wetenschap’ 

parapsychologie die goed zou passen in de nieuwe structuur van de faculteit. Met het 

structuurrapport voor de bijzonder hoogleraar werd zo veel mogelijk aangesloten bij de 

belangen en interesses van de in reorganisatie verkerende Faculteit Sociale Wetenschappen. 

Aanknopingspunten leken er inderdaad voldoende, maar over de personele invulling van de 

bijzondere leerstoel verschilden de faculteit en de SPR sterk van mening.  

 

DE KANDIDATUUR VAN BIERMAN 

De SPR zag in Dick Bierman de ideale kandidaat om de vacature van bijzonder hoogleraar 

parapsychologie in te vullen. Op 28 augustus 1989 stuurde Marlet, gelijktijdig met het 

structuurrapport, de sollicitatiebrief van Dick Bierman naar het FSW-bestuur. Marlet schreef 

in de begeleidende brief dat ‘na ingewonnen inlichtingen bij de opgegeven referent prof. dr. 

N. Frijda (UvA) duidelijk [is] gebleken dat hij [Bierman] voldoet aan de voorkeur van het 

bestuur van de Faculteit der Sociaal Wetenschappen (…) voor een sociaal wetenschapper als 

kandidaat’. Ook de andere referent, ‘[p]rof. dr. J. Kistemaker, ex-voorzitter van onze 

Studievereniging (…) heeft ons van harte en zonder enig voorbehoud aangemoedigd Bierman 

                                           
1304 Structuurrapport (28-08-1989) . 
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voor te dragen’.
1305

 Hoewel Kistemaker slechts korte tijd voorzitter van de SPR was, bleef hij 

lange tijd van invloed op de verdere ontwikkelingen in de parapsychologie in Nederland. 

Bierman was door Kistemaker op het terrein van de parapsychologie beland. Hij 

studeerde eerst experimentele natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam en werkte van 

1965 tot 1971 op het instituut van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie 

(FOM). De eerste twee jaar werkte hij daar als student-assistent en daarna deed hij daar zijn 

onderzoek voor zijn proefschrift Inelastic energy losses during multi-keV ion-atom collisions. 

In deze periode werkte ook Kistemaker bij de FOM en deze deed in de kelder van het 

instituut aan de Kruislaan in Amsterdam proefjes met de in hoofdstuk 7 al genoemde 

glasblazer die meende over paranormale vermogens te beschikken.
1306

 Bierman was verbaasd 

over deze experimenten van Kistemaker, maar raakte bij nadere bestudering zelf gegrepen 

door de parapsychologie. Bierman behaalde zijn propedeuse in de psychologie aan de 

Universiteit van Amsterdam en werkte vanaf 1982 als universitair hoofddocent bij de 

vakgroep psychonomie. Hij deed daar voornamelijk onderzoek naar de cognitieve aspecten 

van informatieverwerking en gaf onderwijs in technisch-experimentele vaardigheden. Ook 

verzorgde hij vanaf het begin van de jaren tachtig een themacursus over de 

parapsychologie.
1307

 Door zijn betrekking bij de Universiteit van Amsterdam was Bierman in 

contact gekomen met de professor in de psychologische functieleer, Nico Frijda, die naast 

Kistemaker als referent optrad voor zijn sollicitatie als bijzonder hoogleraar in de 

parapsychologie. 

 In zijn sollicitatiebrief benadrukte Bierman de ‘interdisciplinare aanpak’ die hij 

hanteerde in zowel zijn parapsychologisch onderzoek als zijn onderwijs. Voor hem waren 

‘experimentele en theoretische fysica en vervolgens experimentele en cognitieve 

psychologie’ de belangrijkste disciplines van waaruit hij werkte.
1308

 In de eerder genoemde 

themacursus over de parapsychologie aan de Amsterdamse universiteit benadrukte hij het 

wetenschappelijke karakter van de discipline: ‘Hoewel studenten voor het merendeel bij 

aanvang van de cursus een volledig verkeerd beeld hebben over de wetenschappelijke studie 

van als paranormaal gekwalificeerde verschijnselen, is het mijn ervaring dat een strikt 

wetenschappelijke benadering mits met enthousiasme gebracht, niet tot een grote uitval leidt. 

                                           
1305 Brief van Jan Marlet aan College van Bestuur (28-08-1989) (Archief College van Bestuur Universiteit Utrecht 1955-heden doos 414 
map 5). Op dezelfde dag verzond de SPR het nieuwe reglement, het nieuwe structuurrapport en de mededeling dat zij Bierman wilde 

aanstellen naar het CvB (in afzonderlijke brieven). 
1306 ‘Curriculum Vitae Dick Bierman’, bijlage bij brief van Jan Marlet aan College van Bestuur (28-08-1989) (Archief College van Bestuur 
Universiteit Utrecht 1955-heden doos 414 map 5); interview Dick Bierman (16-01-2014).  
1307 Ibidem. 
1308 ‘Sollicitatiebrief van Dick Bierman’ (26-04-1989), bijlage bij brief van Jan Marlet aan College van Bestuur (28-08-1989) (Archief 
College van Bestuur Universiteit Utrecht 1955-heden doos 414 map 5). 
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Integendeel zijn veel studenten aangenaam verrast dat de Parapsychologie een streng 

wetenschappelijk karakter kan hebben.’ Verder benoemde Bierman expliciet de integrerende 

rol die een bijzonder hoogleraar parapsychologie zou moeten hebben; dit met het oog op het 

verleden, waarin door de verschillende benaderingen in de parapsychologie het 

Parapsychologisch Laboratorium en het Parapsychologisch Instituut zo tegenover elkaar 

waren komen te staan. Bierman vermeldde zich zeer bewust te zijn van het precaire contact 

met de pers: ‘Hierbij zal ik proberen het delicate evenwicht tussen de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid en de verplichtingen van de wetenschap te bewaren.’ Op het gebied van 

onderwijs en onderzoek, ten slotte, hoopte Bierman op een nauwe samenwerking met de 

Faculteit Sociale Wetenschappen.  

 Met zijn wetenschappelijke merites en zijn enthousiasmerende houding meende de 

SPR in Bierman een kandidaat te hebben die in het licht van de recente bezuinigingen weer 

een positieve draai zou kunnen geven aan de ontwikkeling van de Nederlandse 

parapsychologie. Het FSW-bestuur bleek echter minder gelukkig met deze keuze. Binnen de 

Faculteit Sociale Wetenschappen was intern overleg geweest over een geschikte kandidaat 

voor de bijzondere leerstoel. Jos Dijkhuis schreef op 4 september 1989, toen hij inmiddels 

zelf geen decaan meer was, aan het faculteitsbestuur zijn mening over de benoeming: ‘Het 

structuurrapport werd destijds heel sterk geschreven op het lijf van Schouten. Ik kan me haast 

niet voorstellen dat het curriculum van Bierman past op het structuurrapport.’ In gesprekken 

met Marlet had Dijkhuis al benadrukt ‘dat het faculteitsbestuur Schouten voorstelt als 

kandidaat voor het hoogleraarschap. Het lijkt mij dat toch in ieder geval de SPR heel 

duidelijk een antwoord zal moeten geven op de vraag waarom zij niet voor Schouten gekozen 

hebben.’ Vanwege het feit dat de nieuwe bijzonder hoogleraar in de parapsychologie zou 

moeten functioneren in de Faculteit Sociale Wetenschappen, leek Bierman voor Dijkhuis niet 

de meest voor de hand liggende keuze. Dijkhuis adviseerde ‘(…) in overleg te treden met de 

SPR (…)’ en het liefst ‘(…) een gezamenlijke commissie van SPR en Faculteit in te stellen, 

waarbij in de commissie in ieder geval een meerderheid aan wetenschapsmensen moet zitten 

(…)’, zodat in die nieuwe commissie ‘dan op een meer objectieve wijze over de 

wetenschappelijke kwaliteiten en geschiktheid van de kandidaten [kan] worden 

gesproken’.
1309

 

Over de kwestie werd ook advies ingewonnen bij Piet Vroon, die zelf eveneens een 

voorkeur uitsprak voor Schouten. In opdracht van de faculteit had Vroon zich verdiept in de 

                                           
1309 Brief van Jos Dijkhuis aan bestuur FSW (28-08-1989) (Archief Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht, Faculteitsarchief 
doos 6376). 
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‘slangenkuil van de parapsychologie’. In een vertrouwelijke notitie aan de decaan Lagerweij, 

De Ruijter en Dijkhuis zette Vroon zijn bevindingen uit een gesprek met ‘een onverdacht 

persoon die zeer goed op de hoogte is’
1310

 op papier. In deze notitie wilde hij eerst rechtzetten 

dat hij de parapsychologie ‘vijandig’ zou zijn, zoals Dijkhuis meende. Vroon stelde dat hij 

niet alleen de benoeming van Johnson had gesteund, maar ook geregeld in de openbaarheid 

zijn ongenoegen had uitgesproken over het verdwijnen van de leerstoel parapsychologie. 

Volgens Vroon had de NVP ‘veel meer serieus te nemen leden’ dan de SPR en zou er 

eigenlijk meer naar deze vereniging moeten worden geluisterd in de benoemingskwestie. 

Volgens Vroon hadden de kandidaten Schouten en Von Lucadou de beste papieren. Bierman 

zou ‘zeer slecht met mensen overweg’ kunnen en bovendien ‘een destructieve 

persoonlijkheid’ hebben, waardoor het niet wenselijk zou zijn hem als bijzonder hoogleraar te 

benoemen.
1311

 

Op 6 november 1989 ging een SPR-delegatie bestaande uit voorzitter Marlet, 

secretaris Hans Gerding en lid Neu in gesprek met de Faculteit Sociale Wetenschappen over 

de voordracht van Bierman. Arie de Ruijter, Piet Vroon en Sjef Czyzewski waren namens de 

faculteit aanwezig. Over het verloop van dit gesprek liepen de meningen uiteen. Voor SPR-

secretaris Gerding was het zonneklaar. In zijn verslag schreef hij: ‘De Ruiter [sic] opent het 

gesprek met de mededeling dat hij rechtuit zal spreken en zal zeggen waar het op staat. Het 

standpunt van de faculteit is dat in hun ogen Schouten de beste kandidaat voor de leerstoel is. 

Daarover is geen discussie mogelijk.’ Volgens de SPR wilde de Faculteit Sociale 

Wetenschappen niet overwegen Bierman te benoemen als bijzonder hoogleraar. De 

consequenties van het medegedeelde waren: ‘Het faculteitsbestuur neemt het structuurrapport 

van de SPR alleen in behandeling als er overeenstemming is over de kandidaat. De enige 

kandidaat die de faculteit wil benoemen, is Schouten.’
1312

  

De voorkeur van de Faculteit Sociale Wetenschappen voor Schouten viel te begrijpen 

in de context van de ontwikkeling van de gewone leerstoel en het Parapsychologisch 

Laboratorium. Sinds de jaren zestig was de verhouding tussen de faculteit en de SPR zeer 

verstoord geraakt, terwijl Schouten al die tijd in het Psychologisch Laboratorium had 

gewerkt. De faculteit wilde niet riskeren door het accepteren van de kandidaat van de SPR 

een parapsycholoog binnen de gelederen te krijgen die weer voor veel opschudding en 

                                           
1310 Het is schrijver dezes onduidelijk wie Vroon daarmee bedoelde. 
1311  Brief van Piet Vroon aan Lagerweij, Arie de Ruijter en Jos Dijkhuis (04-10-1989) (Archief Faculteit Sociale Wetenschappen 

Universiteit Utrecht, Faculteitsarchief doos 6376). 
1312 ‘Samenvatting van het gesprek met de Rijksuniversiteit Utrecht op 6 november 1989’, bijlage bij brief van Hans Gerding aan College 
van Bestuur (03-01-1990) (Archief College van Bestuur Universiteit Utrecht 1955-heden doos 415 map 4). 
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roering in de pers zou kunnen zorgen, zoals Tenhaeff had gedaan.
1313

 Bovendien zou met 

Schouten vanwege het opheffen van het Parapsychologisch Laboratorium een 

wachtgeldregeling moeten worden getroffen. Een bijzondere leerstoel voor hem zou niet 

enkel een galante afwikkeling zijn, maar de faculteit ook financieel kunnen helpen.
1314

  

Juist vanwege de voorafgaande ontwikkeling van de academische parapsychologie in 

Utrecht was de SPR niet bereid een kandidatuur van Schouten te steunen. Te veel SPR-leden 

herinnerden zich maar al te goed de problematiek uit de jaren zestig en zeventig. Voor hen 

was Schouten een representant van die vervelende periode. Ook wilde de SPR graag een 

bijzonder hoogleraar benoemd hebben die een aanzuigende werking had voor de 

parapsychologie. Het SPR-bestuur verwachtte dat deze populariserende rol niet door 

Schouten vervuld zou kunnen worden; daarvoor was zijn houding volgens de bestuursleden te 

kritisch.
1315

 Dit betekende evenwel niet dat de kandidatuur van Bierman door alle 

parapsychologen werd gesteund. De Nederlandse Vereniging voor Parapsychologie (NVP), 

die eind jaren zeventig was opgericht vanuit ASPO en SCEPP, was juist voorstander van een 

benoeming van Schouten. De NVP sprak haar voorkeur niet enkel uit tegenover de SPR zelf, 

maar schreef hierover ook naar de faculteit. Uit de brief: ‘Dr. Schouten (…) is ingewerkt in 

(en bekend binnen) de universiteitsstructuur en op de hoogte van de “inner workings”.’ De 

parapsychologen van de NVP vreesden dat met de aanstelling van Bierman de verhoudingen 

zouden verslechteren: ‘Onze verwachting is dat de meer controversiële en militante Dr. 

Bierman in korte tijd een geïsoleerde positie zowel binnen de Nederlandse parapsychologie 

als binnen de faculteit zal innemen.’
1316

 De NVP formuleerde een eventuele benoeming van 

Bierman in termen van een continuering van de benadering van Tenhaeff in de 

parapsychologie. Zo werd in de brief de parapsychologie van Bierman omschreven als 

‘anthropologisch’ en die van Schouten als ‘wetenschappelijk’.  

 De SPR voelde zich geschoffeerd door de faculteit en zocht contact met de pers. In 

interviews over de kwestie werd door de representanten van de Utrechtse Faculteit Sociale 

Wetenschappen ontkend dat de faculteit alleen Schouten op de leerstoel wilde. Czyzewski 

beantwoordde in Vrij Nederland de vraag of hij alleen Schouten wilde steunen als volgt: ‘Ik 

wil niet over personen praten. De SPR wil het spel spelen dat het gaat om Schouten versus 

                                           
1313 Interview Jos Dijkhuis (06-02-2014). 
1314 Interview Schouten. 
1315 Interview Gerding. 
1316  Secretaris van de NVP (M.H.J. van Eck-Borsboom) aan bestuur FSW (08-09-1989) (Archief Faculteit Sociale Wetenschappen 
Universiteit Utrecht, Faculteitsarchief doos 6376). Al in april had het faculteitsbestuur zelf advies ingewonnen bij de NVP, getuige een brief 

van NVP-voorzitter Frans Snel aan het FSW-bestuur (25-04-1989) waarin hij unaniem de steun voor Schouten uitspreekt en stelt dat als een 

andere kandidaat wordt benoemd hij de contacten met de SPR zal verbreken (Archief Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht, 
Faculteitsarchief doos 6376). 
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Bierman. Wij hebben niet gezegd dat Schouten op die stoel moet. De SPR draagt de 

kandidaat voor, niet wij.’ Op de vervolgvraag of Schouten ooit de toezegging is gedaan dat 

de faculteit zich zou hard maken voor zijn benoeming, antwoordde Czyzewski: ‘Nooit. Nooit. 

Zelfs de suggestie is nooit gedaan. Ik ben bereid dat mondeling dan wel schriftelijk te 

verklaren voor alle hoge instanties waarmee de SPR nu dreigt.’
1317

 In hetzelfde stuk sprak 

Piet Vroon deze gang van zaken tegen: ‘Vervolgens is er een gesprek geweest tussen een deel 

van het faculteitsbestuur (…) en het SPR-bestuur (…). Daar heb ik bij gezeten. (…) Toen is 

gezegd: meneer Marlet, u kunt met een voordracht komen, maar de enige naam die wij 

accepteren is Schouten. Als u dat niet doet, dan willen wij die hele leerstoel niet meer 

hebben… Marlet is daarop buitengewoon boos geworden en terecht. Ik zat erbij en schaamde 

me diep, want ik dacht: dit is chantage.’
1318

  

Door de behandeling van de gehele kwestie in de dagbladen en het universiteitsblad 

had het faculteitsbestuur andermaal te maken met een situatie die ze juist hadden willen 

vermijden: er was weer openlijk geruzie over de parapsychologie. Deze hele gang van zaken 

en de uitmeting daarvan in de pers kan gezien worden in het licht van de voorgaande 

bezuinigingen, waardoor ook de interne verhoudingen in de Faculteit Sociale Wetenschappen 

op scherp waren komen te staan. Maar doordat de bijzondere leerstoel was ingesteld vanuit 

een Koninklijk Besluit was de invloed van de faculteit op de parapsychologie beperkt.  

 In het interview in Vrij Nederland repte Czyzewski over ‘hoge instanties’ waar de 

SPR mee zou dreigen. Kort na het gesprek met de faculteit nam de SPR een advocaat in de 

arm. Marlet en Gerding stapten rechtstreeks naar het College van Bestuur, naar de rector 

magnificus Van Ginkel, om juridische stappen aan te kondigen.
1319

 Juridisch gezien was het 

namelijk niet aan de Faculteit Sociale Wetenschappen om een specifieke benoeming te 

accepteren of niet.
1320

 De SPR had de instemming van de Faculteit Sociale Wetenschappen 

niet nodig om een bijzonder hoogleraar in de parapsychologie namens haar stichting aan te 

stellen, en de vereniging wilde haar gelijk halen. 

Het College van Bestuur stuurde in december 1990 aan de SPR een brief waarin de 

ontwikkelingen werden samengevat: ‘Op grond van de ontstane situatie heeft de faculteit 

Sociale Wetenschappen over uw voornemen tot benoeming geen advies uitgebracht en 

hebben ook wij u daarover niet geadviseerd. Uw benoeming is gebaseerd op uw autonome 

                                           
1317 Ingrid Harms, ‘Het is niet mijn bedoeling er een pretstoel van te maken’, Vrij Nederland (02-03-1991) 26-27, 27. 
1318 Harms, ‘Pretstoel’, 27.  
1319 ‘Samenvatting van het gesprek met de Rijksuniversiteit Utrecht op 6 november 1989’, bijlage bij brief van Hans Gerding aan College 

van Bestuur (03-01-1990) (Archief College van Bestuur Universiteit Utrecht 1955-heden doos 415 map 4).  
1320 Brief van de advocaat Meerburg aan Jan Marlet (13-12-1989), bijlage bij brief van Hans Gerding aan College van Bestuur (03-01-1990) 
(Archief College van Bestuur Universiteit Utrecht 1955-heden doos 415 map 4).  
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recht en wij achten ons dan ook niet verantwoordelijk voor de benoeming.’ De benoeming 

van Bierman werd noch gesteund door het CvB, noch door de faculteit. Hierdoor werd 

onderbrenging van de bijzondere leerstoel danig bemoeilijkt, concludeerde het CvB: ‘(…) dat 

er geen faculteit binnen onze universiteit is die de bijzondere leerstoel Parapsychologie 

gevestigd wil zien. (…) De faculteit Sociale Wetenschappen heeft ons voorts bericht, dat (…) 

de faculteit in het bijzonder geen prijs stelt op de aanwezigheid van de door u benoemde 

bijzonder hoogleraar (…)’. Zonder mogelijkheid tot onderdak bij een van de faculteiten, was 

het aan het CvB om hiervoor te zorgen: ‘Wij zullen daarom de voor de wet voorgeschreven 

minimale faciliteiten beschikbaar stellen.’ Het was duidelijk dat voor het CvB de bijzondere 

leerstoel een zeer onwenselijke situatie had opgeleverd en het college was dan ook ‘(…) 

voornemens de mogelijkheden nader te verkennen om de universiteitsraad voor te stellen de 

aan uw vereniging afgegeven bevoegdverklaring tot vestiging van de bijzondere leerstoel 

Parapsychologie op termijn in te trekken.’
1321

 Uiteindelijk benoemde de SPR, zeer tegen de 

zin van de Faculteit Sociale Wetenschappen, in december 1990 Bierman als bijzonder 

hoogleraar in de parapsychologie.
1322

 Het College van Curatoren voor de leerstoel zou 

bestaan uit de Amsterdamse emotiepsycholoog Nico Frijda, de Utrechtse hoogleraar 

psychofarmacologie Jan M. van Ree en H. van Dis namens de SPR.
1323

 Tegelijkertijd werd 

hem geen toegang tot de psychologische faculteit geboden en zou zijn positie op de Utrechtse 

universiteit uiterst marginaal zijn. 

 

HOOGLERAAR IN HET BESTUURSGEBOUW 

De SPR maakte bezwaar tegen de positie van Bierman buiten de sociaalwetenschappelijke 

faculteit en probeerde via een beroepsprocedure in de Commissie van Advies een 

geïntegreerde positie van de bijzondere leerstoel in de Faculteit Sociale Wetenschappen te 

bewerkstelligen.
1324

 Formeel hield het College van Bestuur zich aan de wet door de 

benoeming van Bierman te aanvaarden, ook al wilde het CvB hem vanwege de verstoorde 

verhoudingen geen onderdak bieden in een faculteit. De advocaat van de SPR, Meerburg, 

meende in zijn pleidooi dat verschillende opvattingen over de rol van de universiteit bij het 

conflict van belang waren: ‘Naar mijn mening vloeit dit geschil voort uit de wijze, waarop 

binnen de universiteit gekeken wordt naar functie en taak van de bijzondere leerstoel.’ De 

                                           
1321 Brief van College van Bestuur aan SPR (14-12-1990) (Archief College van Bestuur Universiteit Utrecht 1955-heden doos 415 map 4). 
1322 Brief van SPR aan College van Bestuur (29-11-1990) met als bijlage brief van SPR aan Dick Bierman dat hij benoemd is per 01-12-
1990 (29-11-1990) (Archief College van Bestuur Universiteit Utrecht 1955-heden doos 414 map 5). 
1323 Jan Marlet aan College van Bestuur (31-07-1991) (Archief College van Bestuur Universiteit Utrecht 1955-heden doos 414 map 5). 
1324 Brief van College van Bestuur aan Commissie van Advies voor de beroep- en bezwaarschriften (13-02-1991) (Archief College van 
Bestuur Universiteit Utrecht 1955-heden doos 414 map 5).  
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bijzondere leerstoel was niet ingesteld ten behoeve van de academische gemeenschap: ‘Het is 

niet zo, dat de leerstoel er is om zinvol geplaatst te worden tussen de velden en binnen de 

thema’s teneinde te komen tot een betere arbeidsmarktpositionering van de studenten.’ Het 

was juist andersom, volgens de advocaat: ‘Daarentegen is de universiteit er wèl mede ten 

behoeve van de bijzondere leerstoel.’ Het was vanuit de publieke interesse dat een bijzondere 

leerstoel een vestigingsrecht had: ‘Of liever, ten behoeve van de vestigende instelling; of, nog 

beter, ten behoeve van het geïnteresseerde publiek, waaronder zich hopelijk een groot aantal 

studenten aan de Rijksuniversiteit te Utrecht zullen bevinden.’ De Faculteit Sociale 

Wetenschappen mocht de bijzondere leerstoel parapsychologie niet uit haar gelederen weren 

op grond van onverenigbaarheid met universitaire of wetenschappelijke uitgangspunten.
1325

 

Zolang de bevoegdverklaring niet was ingetrokken moest de Universiteit Utrecht 

onderdak bieden aan de bijzondere leerstoel. Het college voldeed aan zijn plichten door 

Bierman minimale faciliteiten te bieden. In een brief uit februari 1991 lichtte het CvB aan 

Bierman toe wat daaronder werd verstaan: ‘Daarmee is bedoeld, dat de door de SPR 

benoemde hoogleraar op elk gewenst moment vanwege het college van bestuur de 

beschikking kan krijgen over de nodige materiële faciliteiten voor het verzorgen van zijn 

onderwijs.’
1326

 Bierman zou geen kantoor krijgen in de Faculteit Sociale Wetenschappen 

maar rechtstreeks bij het College van Bestuur worden ondergebracht: ‘Met het oog op de 

vooralsnog in feitelijke zin problematische relatie met de faculteit der Sociale 

Wetenschappen, zal aan de heer Bierman huisvesting worden geboden in het 

Bestuursgebouw.’
1327

  

Door zijn gemarginaliseerde positie aan de Utrechtse universiteit werd voor Bierman 

ook het geven van onderwijs aan geïnteresseerde studenten problematisch. Het verzorgen van 

onderwijs lag organisatorisch bij de faculteit, maar daar was men niet bereid ruimte te maken 

voor colleges in de parapsychologie. Bierman maakte zijn onderwijs daarop zelf bekend via 

advertenties in het universiteitsblad en door posters te verspreiden. De faculteit was hier niet 

van gediend en liet dit weten aan het CvB, waarbij ze benadrukte ‘(…) dat de FSW geen 

bemoeienis wenst te hebben met zijn onderwijs en graag verschoond zou blijven van directe 

of indirecte pogingen van de heer Bierman om in het onderwijs van één van onze vakgroepen 

opgenomen te worden’. En ook verzocht de faculteit om ‘(…) de aankondigingen van de heer 

Bierman in het UBlad niet te vermelden onder “Sociale Wetenschappen” maar onder 

                                           
1325 Pleitaantekeningen van de advocaat van de SPR Meerburg voor de zitting op 21-02-1991, bijlage bij brief van Commissie van Advies 
aan College van Bestuur (11-03-1991) (Archief College van Bestuur Universiteit Utrecht 1955-heden doos 415 map 4). 
1326 Brief van College van Bestuur aan SPR (13-02-1991) (Archief College van Bestuur Universiteit Utrecht 1955-heden doos 415 map 4). 
1327 Brief van College van Bestuur aan Meerburg (advocaat SPR) (21-03-1991) (Archief College van Bestuur Universiteit Utrecht 1955-
heden doos 415 map 4). 
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“Algemeen”’.
1328

 Aangezien de Faculteit Sociale Wetenschappen onderwijs in de 

parapsychologie niet wenste te faciliteren, was er voor de studenten die het onderwijs wilden 

volgen evenmin mogelijkheid om studiepunten voor de cursussen te behalen.
1329

  

Met de benoeming van Bierman als bijzonder hoogleraar bestond de leerstoel 

parapsychologie formeel dus nog aan de Universiteit Utrecht, maar in de praktijk was er 

nauwelijks sprake van een academische parapsychologie. Bierman was op geen enkele 

manier verbonden met de Faculteit Sociale Wetenschappen, hij deed geen onderzoek aan de 

Utrechtse universiteit, en verzorgde er nauwelijks onderwijs. Vanwege de verstoorde 

verhoudingen hield Bierman ook geen oratie. Wel promoveerde in 1995 Gerard Francis 

Solfvin bij Bierman met zijn onderzoek Expectancy effects in experimental studies of mental 

healing.
1330

 De Amerikaan Solfvin was begin jaren tachtig als gastonderzoeker werkzaam 

geweest in het Parapsychologisch Laboratorium. Zijn oorspronkelijke promotor was dan ook 

Martin Johnson, die na het opheffen van zijn gewone leerstoel was teruggegaan naar Zweden. 

De promotie van Solfvin was een van de weinige resultaten van de academische 

parapsychologie in de jaren negentig aan de Utrechtse universiteit. De decaan van de 

Faculteit Sociale Wetenschappen weigerde echter aanwezig te zijn bij de promotie van 

Solfvin en werd vervangen door de rector magnificus.  

Voor Bierman was zijn aanstelling als bijzonder hoogleraar in Utrecht slechts een 

klein onderdeel van zijn werkend bestaan. Hij was niet vaak op de Utrechtse universiteit te 

vinden, zeker toen na herhaalde pogingen de relatie met de Faculteit Sociale Wetenschappen 

niet verbeterde.
1331

 Intussen was Bierman werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam. In 

zijn onderwijs, gericht op experimentele methoden, maakte hij veelvuldig gebruik van 

parapsychologische voorbeelden. Zo was de opdracht voor de studenten in een van zijn 

leeronderzoekcursussen om een parapsychologisch experiment te ontwikkelen.
1332

 Volgens 

Bierman waren parapsychologische experimenten bij uitstek geschikt om studenten de 

moeilijkheden van een experimentele opzet te leren, omdat juist bij het onderzoeken van 

paranormale fenomenen het uitsluiten van andere mogelijke factoren zo belangrijk was.
1333

  

Ook deed Bierman in de jaren negentig zelf parapsychologisch onderzoek aan de 

Universiteit van Amsterdam – veelal in zijn vrije tijd, maar wel met gebruikmaking van de 

                                           
1328 Brief van bestuur FSW aan College van Bestuur (31-10-1991) (Archief College van Bestuur Universiteit Utrecht 1955-heden doos 414 

map 5). 
1329 Brief van College van Bestuur aan bestuur FSW (15-09-1992) (Archief College van Bestuur Universiteit Utrecht 1955-heden doos 414 

map 5). 
1330 Gerard Solfvin, Expectancy effects in experimental studies of mental healing (Utrecht 1995). 
1331 Interview Bierman. 
1332 Veel studenten onderzochten ‘telefoontelepathie’, een experimentele opzet waarbij door studenten werd onderzocht of je een telefoontje 

van een goede vriend of vriendin eerder of beter ‘voelde aankomen’ dan een van iemand anders. 
1333 Interview Bierman.  
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voorzieningen op de universiteit.
1334

 In samenwerking met internationale parapsychologen 

ontwikkelde en verbeterde hij parapsychologische methoden van onderzoek afgeleid van 

gangbaardere psychologische onderzoeksmethoden. Het voorvoelexperiment dat aan het 

begin van dit hoofdstuk werd behandeld was hier een voorbeeld van. Vanuit zijn 

natuurkundige achtergrond ging Bierman uit van een fysische verklaring van het bestaan van 

paranormale fenomenen. Gaandeweg werd voor de natuurkundige en psycholoog het concept 

van de ‘retrocausaliteit’ steeds belangrijker. De aanname hierbij was dat er sprake is van 

‘tijdssymmetrie’, wat betekende dat fysisch gezien er geen reden is om niet te veronderstellen 

dat tijd zowel vooruit als achteruit kan gaan.
1335

 Hieruit volgde dan dat een effect zowel 

vooruit als achteruit in de tijd kan optreden. Dit idee vormde eveneens de grondslag van het 

zojuist genoemde voorvoelexperiment, waarbij een stimulus uit de toekomst informatie 

verschafte aan de proefpersoon in het heden. De filosofische en experimentele consequenties 

hiervan voor de parapsychologie en ons wereldbeeld hielden Bierman gedurende zijn hele 

carrière bezig.
1336

 

 Intussen was de belangstelling voor de paranormale genezing onverminderd groot. In 

1991 verkreeg Jomanda landelijke bekendheid door een tv-optreden in het RTL-programma 

Tineke en de Paranormale Wereld van Tineke de Nooij. Jomanda claimde ziekten te kunnen 

genezen door onder andere handoplegging en het instralen van water dat vervolgens door de 

zieke werd opgedronken. Haar healings in een Tielse evenementenhal trokken tussen 1992 en 

1999 duizenden belangstellenden. De legitimiteit van alternatieve geneeswijzen – waaronder 

ook de paranormale geneeswijzen werden geschaard – stond in die jaren ondertussen flink ter 

discussie.  

 Hoewel het moeilijk bleek uit dergelijke onderzoeken de werkzaamheid van 

paranormale geneeswijzen te concluderen, werd in 1999 de uitvoering ervan wettelijk wel 

gelegitimeerd. In 1993 trad de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet 

BIG) in werking.
1337

 Hiermee werd de Wet op de Uitoefening Geneeskunst uit 1865 

vervangen. Met de Wet BIG ging een beroepsregistratie gepaard, waarin de verschillende 

geneeskundigen zich dienden te registreren. In 1999 werd het ook voor alternatieve genezers 

mogelijk zich te registreren. Mits geregistreerd mocht iedereen geneeskundige behandelingen 

verrichten, uitgezonderd de zogenoemde ‘voorbehouden handelingen’.  

                                           
1334 Interview Bierman. 
1335 Dick Bierman, ‘Consciousness induced restoration of time symmetry (CIRTS): a psychophysical theoretical perspective’, The Journal of 
Parapsychology 74 2 (2010) 273-299. 
1336 Interview Bierman. 
1337 ‘Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg: wet van 11 november 1993, houdende regelen inzake beroepen op het gebied 
van de individuele gezondheidszorg.’ 
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 In de jaren negentig was er volop belangstelling voor het paranormale en leek het 

parapsychologisch onderzoek potentieel uiterst relevant. En hoewel met name aan het 

Parapsychologisch Instituut wel onderzoek werd gedaan naar de aard en werking van 

paranormale genezingen, gebeurde dit in de jaren negentig niet meer in een academische 

context. In 1992 werd wel als onderdeel van het Parapsychologisch Instituut het Van Praag 

Instituut opgericht, waarin alternatieve geneeswijzen centraal stonden. Dit laatste instituut 

bestaat anno 2015 nog steeds. 

 

DE HEYMANSLEERSTOEL VOOR BIJZONDERE ERVARINGEN 

Bij de aanstelling van Bierman in 1991 was op basis van nieuwe wetgeving bepaald dat zijn 

aanstelling slechts voor vijf jaar was. In 1996, vijf jaar na de benoeming van Bierman, werd 

door de SPR geprobeerd verbetering aan te brengen in de academische inbedding van de 

bijzondere leerstoel: ‘Het bestuur van de Studievereniging voor Psychical Research, alswel 

het Curatorium van de Bijzondere Leerstoel Parapsychologie, stellen het op prijs om op 

informele wijze in de naaste toekomst met het faculteitsbestuur van gedachten te wisselen 

over de situatie rond deze leerstoel.’ De SPR meende dat sinds de aanstelling van Bierman 

vooruitgang was geboekt: ‘In het verleden heeft de invulling van de leerstoel tot enige 

problemen en misverstanden aanleiding gegeven, maar sinds de aanstelling van dr. D.J. 

Bierman in 1991 lijkt de situatie wezenlijk verbeterd.’
1338

 Desalniettemin bleek noch het 

College van Bestuur, noch de Faculteit Sociale Wetenschappen bereid organisatorische 

veranderingen door te voeren om Bierman academisch meer in te bedden. 

 Na de consternatie die was ontstaan bij de aanstelling van Bierman, had het College 

van Bestuur besloten voorlopig niet te proberen via de Universiteitsraad tot een intrekking 

van het Koninklijk Besluit voor de bijzondere leerstoel te komen. In het verleden was al vaak 

genoeg gebleken dat de universiteit het moest afleggen tegen eventuele publieke ophef. Maar 

in 2005 trad een wijziging in werking in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek (WHW) waardoor de bevoegdheid tot intrekking van de leerstoelen met een 

Koninklijk Besluit bij het College van Bestuur zelf kwam te liggen en er geen instemming 

van de Universiteitsraad meer vereist was.  

 Hiermee werd de procedure vergemakkelijkt: ‘Dit betekent dat het bestuur van de 

universiteit bevoegd is om te oordelen over een aanvraag tot bevoegdverklaring van een 

bijzondere leerstoel.’ In een brief van het CvB aan het SPR-bestuur werd dit medegedeeld, 

                                           
1338 Brief van SPR aan College van Bestuur (14-02-1996) (Archief College van Bestuur Universiteit Utrecht 1955-heden doos 414 map 5). 
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waarbij werd gesteld: ‘Voor de zittende hoogleraar heeft dit besluit geen gevolgen.’ Maar: 

‘Wanneer de zittende hoogleraar met emeritaat gaat of eerder vertrekt, verzoeken wij u een 

aanvraag tot bevoegdverklaring op te stellen, conform de richtlijnen voor bijzondere 

leerstoelen.’
1339

 De SPR zou dus bij vertrek van Bierman opnieuw moeten proberen 

toestemming voor een bijzondere leerstoel te krijgen. In 2005 werd Bierman 62 en voor de 

SPR was het duidelijk dat in het licht van de bestuurlijke verhoudingen na zijn emeritaat het 

buitengewoon problematisch zou worden om voor de bijzondere leerstoel deze 

bevoegdverklaring te krijgen.
1340

 Er werd gezocht naar een andere mogelijkheid voor de 

vestiging van een bijzondere leerstoel. Deze mogelijkheid werd gevonden aan de Universiteit 

voor Humanistiek, waarmee aan het voorlopig laatste hoofdstuk van een academische 

parapsychologie in Nederland werd begonnen.  

 Hans Gerding, de secretaris van de SPR, was vanaf 2003 bijzonder hoogleraar namens 

de Stichting Proklos aan de Universiteit Leiden met als leeropdracht: metafysica in de geest 

van de theosofie. Deze leerstoel was als eerste bezet geweest door Poortman, die in de 

geschiedenis van de parapsychologie een rol van betekenis heeft gespeeld door zijn 

inmenging aan de Universiteit Leiden bij het regelen van het privaatdocentschap voor Dietz 

in 1932 en zijn theoretische ideeën omtrent het astraallichaam.
1341

 Gerding had goed contact 

met Ilja Maso, hoogleraar wetenschapstheorie aan de Universiteit voor Humanistiek, die van 

1994 tot 2007 rector was van dezelfde universiteit. Nadat het Gerding duidelijk was 

geworden dat de bijzondere leerstoel parapsychologie aan de Utrechtse universiteit geen 

duurzame toekomst tegemoetging, verkende hij samen met Maso de mogelijkheid tot de 

overdracht van de bijzondere leerstoel naar de Universiteit voor Humanistiek.
1342

  

 

DE UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK 

De Universiteit voor Humanistiek (UvH) is uniek in Nederland. In 1991 werd de UvH 

officieel erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Aan deze 

universiteit, gevestigd in Utrecht, wordt een wetenschappelijke beroepsopleiding aangeboden 

die in opzet overeenkomt met de kerkelijke opleiding die door theologische universiteiten 

wordt aangeboden.
1343

 Op een humanistische grondslag worden de studenten opgeleid in 

geestelijke begeleiding en levensbeschouwing. 

                                           
1339 Brief van College van Bestuur aan SPR (13-07-2005) (Archief College van Bestuur Universiteit Utrecht 1955-heden doos 414 map 5). 
1340 Interview Gerding. 
1341 Zie hoofdstuk 4. 
1342 Interview Gerding. 
1343 Zie: http://www.uvh.nl/over-de-uvh/over-onze-universiteit (geraadpleegd op 07-02-2014). 
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 Maso was als rector een belangrijke helpende factor in de overheveling van de 

leerstoel parapsychologie naar de Universiteit voor Humanistiek. Hij was opgeleid als 

socioloog en in 1985 gepromoveerd op een proefschrift over de zogenoemde 

‘etnomethodologie’, een onderzoeksveld binnen de sociologie ontwikkeld door de 

Amerikaanse socioloog Harold Garfinkel waarbij beschrijvingen centraal staan over hoe 

mensen de sociale orde waarin ze leven interpreteren en op zichzelf tot stand brengen.  

 Na zijn promotie richtte Maso zich hoofdzakelijk op fenomenologisch onderzoek en 

presenteerde in 1987 in zijn Kwalitatief onderzoek een duidelijke fenomenologische methode 

voor onderzoek. Maso was geïnteresseerd in hoe ‘de aard van sociale verschijnselen te 

onderzoeken’. Het was aan de onderzoeker om ‘de verschijnselen zo onbevangen mogelijk 

tegemoet te treden’.
1344

 In zijn rede bij zijn aanstelling als hoogleraar in de 

wetenschapsfilosofie in 1990 – die, verwijzend naar Descartes, was getiteld …Over over de 

methode – pleitte Maso ervoor om de wetenschappelijke methode niet te eenduidig te 

presenteren en voortdurend te laten zien dat het een algemeen idee betreft over hoe onderzoek 

moet worden gedaan ‘dat in de praktijk van het onderzoek elke keer opnieuw moet worden 

uitgewerkt, aangevuld en soms verlaten’.  

 Hiermee werd de methode ondergeschikt aan de ‘voortreffelijkheid’ van de 

onderzoeker: ‘Het gevolg hiervan zal zijn dat het sacrale karakter van de methode wordt 

geprofaniseerd, hetgeen een verlies aan retorische kracht van de methode en daarmee van het 

hele wetenschappelijke bedrijf kan opleveren.’
1345

 Om dit te voorkomen moest de 

onderzoeker voortdurend zijn of haar voortreffelijkheid tonen, waarbij vooral ‘respect’ een 

belangrijk criterium vormde: ‘Respect voor dat wat we op onze weg ontmoeten. Respect voor 

het feit deel van deze wereld te zijn. Respect ook voor de unieke plaats en bijdrage van alles 

en iedereen aan die wereld. Respect ook voor de invloed die alles en iedereen op elkaar heeft 

en, vooral, kan hebben. Kortom respect voor dit aardse bestaan.’
1346

 In het licht van de 

geschiedenis van de parapsychologie, waarin de zielsverwantschap met de fenomenologische 

psychologie een belangrijke rol heeft gespeeld, wordt het begrijpelijk dat getracht werd met 

medewerking van Maso aan de UvH plek in te ruimen voor de parapsychologie. 

 Maso meende dat er zeker plek zou zijn voor een bijzondere leerstoel in de 

parapsychologie aan deze universiteit, maar daartoe moest wel de invulling van het 

vakgebied worden toegespitst op de specifieke grondslagen van de UvH. Hiertoe herschreef 

de SPR het oorspronkelijke structuurrapport. In het nieuwe structuurrapport werd de 

                                           
1344 Ilja Maso, Kwalitatief onderzoek (Meppel 1987) 9. 
1345 Ilja Maso, …Over over de methode (Utrecht 1990) 10.  
1346 Ibidem, 19. 
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bijzondere leerstoel omgedoopt tot de ‘Heymansleerstoel voor bijzondere menselijke 

ervaringen’. Hiermee werd enerzijds gerefereerd aan het serieuze wetenschappelijke verleden 

van de parapsychologie, door de naam van grondlegger Heymans te gebruiken, en anderzijds 

werd de ervaring centraal gesteld. De SPR wilde met deze bijzondere leerstoel ‘onderwijs 

aanbieden en onderzoek verrichten op het gebied van bijzondere menselijke ervaringen, met 

inbegrip van die welke door psychical research en parapsychologie worden onderzocht’. De 

SPR stelde over : ‘Haar vraagstellingen [van de parapsychologie] en onderzoeksresultaten 

zijn onlosmakelijk en op een existentieel confronterende wijze verbonden met mens- en 

wereldbeeld. De bestudeerde ervaringen en verschijnselen kunnen daardoor implicaties 

hebben voor het leven van het individu en voor de samenleving in haar geheel.’
1347

  

 Op deze manier werd de relevantie van de bijzondere leerstoel voornamelijk gezocht 

in zijn eventuele levensbeschouwelijke en filosofische implicaties, wat nauw aansloot bij de 

uitgangspunten van de Universiteit voor Humanistiek. Op het gebied van onderwijs had de 

bijzonder hoogleraar veel te bieden. Het onderwijs zou bijdragen aan ontologische 

vraagstukken: beschikt de mens over ‘vooralsnog onbekende vermogens’? Maar ook 

methodologisch – en hier was de inmenging van Maso merkbaar – zou de bijzonder 

hoogleraar verdieping bieden: ‘[W]at zijn in dit werkveld de (on)mogelijkheden van reguliere 

onderzoeksmethoden, en hoe verhouden alternatieven zich daartoe?’ Hier was expliciete 

aandacht voor de resultaten vanuit de experimentele psychologie: ‘[W]at zijn de feitelijke 

onderzoeksresultaten in dit werkveld en wat zijn de implicaties daarvan?’ Ook voor de latere 

werkpraktijk van de studenten was kennis van de ‘bijzondere ervaringen’ onmisbaar: ‘[B]iedt 

kennis van dit werkveld raadslieden de gelegenheid om meer gefundeerd in te gaan op 

bijzondere ervaringen van cliënten waarmee zij geconfronteerd worden?’ Tot slot zou de 

bijzonder hoogleraar ook kunnen zorgen voor persoonlijke ontwikkeling bij de student, 

waarbij de vraag was in hoeverre ‘bijzondere ervaringen [kunnen] bijdragen aan het 

veranderen en/of verdiepen van de levensfilosofie van elke individuele student’.
1348

 

 Op 14 januari 2007 stuurde SPR-voorzitter Nico Frijda een brief aan het College van 

Bestuur van de Universiteit Utrecht waarin hij de overheveling van de bijzondere leerstoel 

naar de UvH kenbaar maakte.
1349

 Hiermee kwam een einde aan een periode van meer dan 

vijftig jaar waarin de Universiteit Utrecht een bijzonder hoogleraar in de parapsychologie in 

haar gelederen had.  

                                           
1347 ‘Structuurrapport bijzondere leerstoel parapsychologie’ (Archief SPR) (particulier bezit). 
1348 Ibidem. 
1349 Brief van SPR aan College van Bestuur (14-01-2007) (Archief College van Bestuur Universiteit Utrecht 1955-heden doos 414 map 5). 
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 Na zijn benoeming op 29 mei 2007 op de Heymansleerstoel voor bijzondere 

menselijke ervaringen, sprak Bierman ditmaal wel een oratie uit. In De zin en onzin van 

bijzondere ervaringen ging de hoogleraar eerst in op de geschiedenis van het vakgebied van 

de psychical research en parapsychologie, om de titel van zijn leerstoel toe te lichten. In het 

tweede deel van zijn oratie lichtte hij aan de hand van drie van dergelijke ‘bijzondere 

ervaringen’ het werkterrein van zijn leerstoel toe. Bierman behandelde de bijna-doodervaring, 

een poltergeistervaring en de voorspellende ervaring. Hieruit bleek hoe divers het domein van 

de parapsychologie was aan het begin van deze eeuw. Bij de behandeling van de 

voorspellende ervaring ging Bierman uitgebreid in op de voorvoelexperimenten die aan het 

begin van dit hoofdstuk centraal stonden.  

 Bierman kwam na deze bespreking tot de vraag ‘(…) of dit nu een verzameling 

rariteiten is of een samenhangende set van verschijnselen waarvoor wellicht een theoretische 

verklaring te vinden is’.
1350

 Bierman meende het laatste en legde hier kort zijn opvatting van 

retrocausaliteit uit. Hierin school wat betreft de hoogleraar de zin van het onderzoek naar de 

bovennatuur. De parapsychologie kon bijdragen aan het ontwikkelen en bewijzen van nieuwe 

theorieën over de werking van onze wereld. De ‘onzin’ ervan kwam voornamelijk naar voren 

door bemoeienis van de media, waarmee de parapsychologie zelf in feite volgens Bierman 

geen blaam trof. Het was namelijk eigen aan wetenschap om voorzichtige uitspraken te doen, 

maar: ‘Media hebben een gigantische hekel aan voorzichtige uitspraken.’ En daardoor kwam 

er onzin over de bijzondere ervaringen in de openbaarheid: ‘Het is de zucht naar sensatie die 

onzin creëert.’ Bierman voorzag dat ‘(…) deze broze relatie tussen wetenschap en media er in 

de toekomst niet beter op zal worden’.
1351

 Aan het einde van de twintigste en het begin van de 

eenentwintigste eeuw kregen de media in het algemeen veel meer macht en invloed 

toegewezen dan in voorgaande perioden.  

Van 2007 tot 2009 verzorgde Bierman cursorisch onderwijs aan de UvH, waarbij hij 

met zijn nadruk op experimentele methoden en bevindingen niet altijd aansloot bij de 

behoeften van zijn studenten. Zij waren in hun opleiding gericht op geestelijke begeleiding en 

vooral geïnteresseerd in de klinische en filosofische implicaties van de gerapporteerde 

bijzondere ervaringen.
1352

  

Het College van Bestuur van de UvH werd ineens steeds kritischer over de 

parapsychologie. De bijzondere leerstoel was met name op gezag van de rector Maso op de 

                                           
1350 Dick Bierman, Zin en onzin van paranormale verschijnselen (Utrecht 2010). Hier wordt geciteerd uit de powerpointpresentatie van de 
oratie, dia 35. Te raadplegen via: http://www.uniamsterdam.nl/D.J.Bierman/PUBS/2007/ORATIE-CD/oratie-cdversie.ppt (geraadpleegd op 

23-10-2015). 
1351 Ibidem, dia 39. 
1352 Interview Gerding, interview Bierman. Dit sluit eveneens aan bij mijn persoonlijke ervaring met de cursus. 

340



  HOOFDSTUK 9 ZOEKEND NAAR ZIN 

 

humanistische universiteit terechtgekomen. De positie en denkbeelden van Maso waren in 

recente jaren onder druk komen te staan vanwege een studie waarin hij zich uitliet over 

onsterfelijkheid en een mogelijk bestaan van een hiernamaals.
1353

 Een aantal bestuursleden 

meende dat de expliciete belangstelling van Maso voor het paranormale en zijn overtuiging 

van het persoonlijk voortbestaan na de dood geen plaats mochten hebben aan de op 

humanistische gronden gestichte universiteit; dergelijke denkbeelden zouden als te expliciet 

religieus kunnen worden ervaren.
1354

 De status van en de waardering voor Maso maakten dat 

de eerste jaren de bijzondere leerstoel werd getolereerd.  

In 2008 nam Maso afscheid van de UvH en in zijn afscheidsrede nam de 

parapsychologie een belangrijke plek in. Zo gebruikte Maso de reactie van de wiskundige 

Warren Weaver op de uitkomsten van de experimenten van Rhine als illustratie van de 

noodzakelijkheid van ‘voortreffelijkheid’ in de wetenschappelijke houding. Maso 

formuleerde enkele kenmerken voor de juiste wetenschappelijke houding en voegde daaraan 

toe dat het vooral ook belangrijk was ‘dat je openstaat voor kennis en ervaringen buiten het 

gebied waarop je werkzaam bent’.
1355

 Dat lukte wetenschappers zoals de wiskundige Weaver 

volgens Maso in elk geval niet: ‘In hun omgaan met voor hen buitenissige verschijnselen en 

benaderingen lijkt hun passie eerder gericht op het uit de wereld helpen daarvan, dan dat ze 

de mogelijkheid overwegen dat ze met iets te maken hebben wat wetenschappelijke aandacht 

verdient. Dat gaat kennelijk zo tegen hun overtuiging in dat ze zich dat niet kunnen 

voorstellen.’
1356

 Hiermee ageerde Maso wellicht ook tegen de houding van de UvH-collega’s 

die hem zijn werk over onsterfelijkheid niet in dank afnamen.  

Door zijn staat van dienst bleef Maso ook na zijn aftreden als hoogleraar een 

belangrijke steun voor de leerstoel parapsychologie. Na het aftreden van Bierman als 

bijzonder hoogleraar in 2009 werd gezocht naar een opvolger met meer ervaring in en kennis 

van de klinische parapsychologie. Deze geschikte opvolger werd gevonden in de persoon van 

Stefan Schmidt, die in 2009 als opvolger van Bierman aan de UvH werd benoemd. Deze 

Duitse psycholoog was in 2002 in Oldenburg gepromoveerd op het proefschrift 

Aussergewöhnliche Kommunikation?, waarin hij een kritische evaluatie toepaste op het 

parapsychologisch onderzoek naar directe mentale interactie, oftewel de telepathie en de 

psychokinese.
1357

 Ten tijde van zijn aanstelling als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit 

                                           
1353 Ilja Maso, Onsterfelijkheid: van twijfel naar zekerheid (Kampen 2007). 
1354 Interview Gerding, interview Wim Kramer (10-10-2013). 
1355 Ilja Maso, De wetenschappelijke houding als het streven naar voortreffelijkheid (Amsterdam 2008) 17. 
1356 Ibidem. 
1357  Stefan Schmidt, Außergewöhnliche Kommunikation?:eine kritische Evaluation des parapsychologischen Standardexperimentes zur 
direkten mentalen Interaktion (Oldenburg 2002). 
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voor Humanistiek was Schmidt tegelijkertijd hoofd van een werkgroep in het medisch 

centrum van de Universiteit van Freiburg die onderzoek deed naar complementaire 

geneeswijzen. Deze klinische expertise van Schmidt maakte dat de SPR in hem een goede 

opvolger zag van de veel meer op methodologie gerichte Bierman. Maar door zijn betrekking 

in Freiburg was Schmidt niet vaak in de gelegenheid om naar Nederland te komen en viel het 

hem zwaar om het onderwijs aan de UvH te verzorgen.
1358

  

In 2011 overleed Maso plotseling aan een hartaanval. Daarmee viel het draagvlak weg 

voor de toch al weinig zichtbare Heymansleerstoel en werd door het College van Bestuur van 

de UvH de bevoegdverklaring voor de leerstoel ingetrokken. Dit keer was in het reglement 

opgenomen dat het College van Bestuur hiertoe het recht had en de SPR restte niks anders 

dan zich bij het besluit neer te leggen.
1359

 Hiermee kwam in 2011 de lange geschiedenis van 

de bijzondere leerstoel voor de SPR voorlopig ten einde. Aan de Universiteit Utrecht hoefde 

de SPR niet nog een keer aan te kloppen. De toenmalige decaan van de Faculteit Sociale 

Wetenschappen, Willem Koops, had in 2009 zijn standpunt hierover al duidelijk gemaakt. 

Het wetenschappelijke gehalte van Bierman mocht dan wel behoorlijk zijn, maar dat 

betekende geenszins dat de faculteit belangstelling had voor de bijzondere leerstoel: ‘Die 

willen we nóóit meer hebben! (…) Het is waar dat je nooit van te voren dingen moet 

uitsluiten van zorgvuldig wetenschappelijk onderzoek maar wij hebben gewoon geen zin 

meer in het gedonder.’
1360

 

Aan het begin van de eenentwintigste eeuw was de UvH een van de weinige plekken 

in Nederland waar expliciet een fenomenologische en kwalitatieve psychologie werd 

bedreven. Nu zelfs daar de parapsychologie niet meer welkom was, vond deze benadering 

van de parapsychologie vooral gehoor in het publieke domein. Het Parapsychologisch 

Instituut verzorgde – ook nu nog – cursussen over de parapsychologie. Verder vindt de 

parapsychologie voornamelijk haar weerslag in de belangstelling voor televisieprogramma’s 

en tijdschriften die de bovennatuur tot thema hebben.
1361

 

 

DE KWANTITATIEVE BIJDRAGE 

De meer kwantitatieve, methodologische, parapsychologie beleefde in dezelfde periode juist 

weer een korte opleving door haar bijdrage aan het, academische en publieke, debat over de 

onderzoeksmethoden in de psychologie. Dit debat, waaraan Bem met zijn experimenten naar 

                                           
1358 Persoonlijke mededeling Stefan Schmidt. 
1359 Reglement bijzondere leerstoel (Archief SPR) (particulier bezit).  
1360 ‘Toen parapsychologie nog een wetenschap was’, Ublad (29-01-2009); Maso, Onsterfelijkheid. 
1361 Zoals Op zoek naar het zesde zintuig en de programma’s met het medium Derek Ogilvie. 
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‘feeling the future’ ook een bijdrage leverde, laaide internationaal en in Nederland op door de 

fraudeaffaire omtrent Diederik Stapel.
1362

 Hierbij werd het wetenschappelijke systeem met

zijn nadruk op publiceren ter discussie gesteld. Vervolgens haalden (oud-)parapsychologen in 

kranten, tijdschriften en academische debatten best practices uit de geschiedenis van de 

parapsychologie aan. Zo schreef Jaap Murre – die in zijn studententijd zelf een 

ganzfeldexperiment had gedaan – in De Psycholoog over het redactiebeleid van het European 

Journal of Parapsychology en raadde hij gerenommeerde psychologische tijdschriften aan 

hier een voorbeeld aan te nemen.
1363

 Op 27 april 2012 organiseerden de methodoloog Jelte

Wichters en Dick Bierman gezamenlijk een debat waarbij de statistische en methodologische 

praktijken in de parapsychologie werden vergeleken met de ‘mainstreampsychologie’. 

Wicherts kwam daarbij tot de conclusie dat parapsychologen zich al veel langer dan andere 

psychologen bewust lijken van de noodzaak tot het vermijden van datamassage.
1364

 Op deze

manier kreeg de didactische functie van de kwantitatieve parapsychologie extra gewicht.  

Kortgeleden droeg Bierman bij aan de methodologische discussie door mee te werken 

aan het project Ware Wetenschap van de Volkskrant. In 2014 werden daarbij twaalf 

onderzoekers en hun teams gevolgd om de lezer van dichtbij te laten meemaken hoe 

wetenschap tot stand komt. Een van de onderzoekers was Bierman, die als 

‘intuïtieonderzoeker’ de voorspellende gaven van een medium in een casino zou 

onderzoeken. Bierman liet zijn medium twintig keer geld inzetten bij een onlinecasino, 

waarna werd gekeken of het medium de kleur van de uitkomst – rood of zwart – goed had 

voorspeld. Ze scoorde niet boven kans; in tien van de gevallen kwam ze tot het juiste 

antwoord. In het krantenartikel merkte Bierman op gelukkig te zijn met de uitkomst van dit 

experiment: ‘Ik zou van mijn theoretisch geloof zijn gevallen als precognitie een bruikbaar 

effect blijkt te kunnen hebben.’
1365

 Hiermee benadrukte Bierman zijn sceptische houding.

Bierman presenteerde zich als een hardliner, en stelde dat juist ook nulresultaten moesten 

worden gepubliceerd. Volgens de oud-hoogleraar was dit voor de parapsychologie niet zo 

moeilijk, want waar psychologische tijdschriften normaliter een voorkeur leken te hebben 

voor significante resultaten, gold dat niet op het gebied van het paranormale: ‘Voor 

paranormale verschijnselen lijkt de norm van redacties vaak omgekeerd. Bladen willen geen 

werk waar niets significants uitkomt. Behalve als het om bovennatuurlijke claims gaat.’ 

1362 Ruud Abma, De publicatiefabriek: over de betekenis van de affaire-Stapel (Nijmegen 2013). 
1363 Jaap Murre, ‘Tijdschriften moeten geen papers accepteren’, De Psycholoog januari (2013) 38-42. Reacties daarop van Daniël Lakens en 

Ingrid Kloosterman. 
1364 Ingrid Kloosterman, ‘Bijeenkomst: datagoochelaars’, De Psycholoog juli-augustus (2012)  44-47. 
1365 Martijn van Calmthout, ‘Het had gekund dat Bierman geld had gewonnen met hulp van een helderziende: ware wetesnchap precognitie’, 

de Volkskrant (15-10-2014). Online te raadplegen: http://www.volkskrant.nl/wetenschap/het-had-gekund-dat-bierman-geld-had-gewonnen-
met-hulp-van-een-helderziende~a3769001. 
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CONCLUSIES 

Na de wegbezuiniging van de gewone leerstoel in de parapsychologie in 1988 behield de SPR 

haar recht op de bezetting van de bijzondere leerstoel. De SPR verschilde van mening met de 

Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht over de geschiktste opvolger 

van Van Praag. In 1991 werd deze kwestie beslecht doordat de SPR eenzijdig Dick Bierman 

benoemde als bijzonder hoogleraar in de parapsychologie. Zijn positie was niet op den duur 

niet houdbaar en in 2007 werd de bijzondere leerstoel overgeheveld naar de Universiteit voor 

Humanistiek, waar in 2009 Stefan Schmidt als laatste bijzonder hoogleraar in de 

parapsychologie werd aangesteld op de Heymansleerstoel. In 2011 verviel ook deze leerstoel 

aan de UvH. Daarmee verdween de laatste academische positie in de parapsychologie na 

bijna 80 jaar. De afgelopen jaren heeft de parapsychologie vooral een didactische functie 

vervuld in de discussies over de onderzoeksmethoden in de psychologie. 

 In de recentste jaren kwam de belangstelling voor specifiek inhoudelijke thema’s van 

het parapsychologisch onderzoek – het object – bijna geheel te vervallen en voerde de 

aandacht voor de methodologische, experimentele onderzoeksopzetten de boventoon. Het 

experiment werd het onderzoeksinstrument bij uitstek en het was hierin dat het 

parapsychologisch onderzoek dan ook een didactische functie kon vervullen. Net als in de 

bredere psychologie speelde de ervaring op zichzelf een uiterst beperkte rol. Het 

parapsychologisch (en psychologisch) onderzoek was erop gericht de dagelijkse ervaring te 

bekritiseren. Vanwege de voortdurende kritiek op zijn onderzoeksresultaten was het 

parapsychologisch onderzoek in bepaalde methodologische aspecten al verder ontwikkeld 

dan het gewone psychologisch onderzoek. Met name op het terrein van fraudewaarborgen en 

statistische ‘trucs’ kon de psychologie iets van de parapsychologie leren. De 

onderzoeksuitkomsten van Bem lieten bijvoorbeeld zien dat er iets mis was met de 

statistische technieken; de inhoud van het onderzoek kon immers per definitie niet serieus 

worden genomen. Maar meer dan in de voorgaande decennia leek de psychologie in het 

algemeen erop gebrand zich te distantiëren van de parapsychologie. 

 In de geschiedenis van de parapsychologie was echter juist de inhoud van de 

ervaringen – haar object – zo belangrijk geweest. In Nederland restte nog één academische 

plek waar waardering gevonden kon worden voor de betekenis van de menselijke ervaring. 

Nadat was gebleken dat de verhouding met de Faculteit Sociale Wetenschappen niet zou 

verbeteren, werd de leerstoel overgeheveld naar de Universiteit voor Humanistiek. Door de 

steun van de rector Maso keerde de parapsychologie hiermee terug naar haar kwalitatieve, 
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meer fenomenologische of antropologische wortels. Maar ook hier werd de parapsychologie 

geen duurzame toekomst geboden; daarvoor was de parapsychologie – ondanks haar 

naamsverandering naar de ‘Heymansleerstoel voor bijzondere menselijke ervaringen’ – te 

veel geassocieerd met de bovennatuur (met zijn religieuze connotaties). Op basis van de 

inhoud van het parapsychologisch onderzoek was in Nederland geen academische positie 

langer houdbaar. 

 De belangstelling voor het paranormale werd in de afgelopen decennia steeds meer 

teruggedrongen in het private domein. Terwijl de bovennatuurlijke interesse onverminderd 

groot is, boeken over de bovennatuur gretig aftrek vinden en ook in de media de paranormale 

ervaring een welkom onderwerp blijft, is de academische belangstelling klein. Wel kan de 

parapsychologie in methodologische discussies een rol van betekenis spelen. Die discussies 

spelen zich ook voor een deel af in het publieke domein, wanneer het nut en de positie van de 

psychologie worden besproken. Ook in de huidige periode verhoudt de parapsychologie zich 

daarmee voortdurend tot het publiek. 
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Many reports of ESP are anecdotal. (…) Anecdotes are not valid evidence, 

because they are difficult to test in the laboratory and in the world outside the lab. 

(…) The only reasonable conclusion is that the evidence for ESP is currently weak 

and that healthy skepticism demands better evidence.
1366

 

 

 

 

De uitkomsten van parapsychologisch onderzoek maken tegenwoordig geen deel uit van het 

corpus aan psychologische kennis. Het voorgaande citaat uit het handboek Psychological 

science, dat in universitair onderwijs wordt gebruikt als inleiding op de psychologie, 

illustreert dit.
1367

 De parapsychologie komt hier alleen voor in een didactisch kader als 

oefening van de ‘Critical Thinking Skill’. Met de titel ‘Question the “Evidence” for 

Extrasensory Perception (ESP)’ wordt ingegaan op de uitkomsten van de 

ganzfeldexperimenten en op het presentimentonderzoek van Daryl Bem. Zoals de 

aanhalingstekens rondom ‘Evidence’ al doen vermoeden, wordt in deze passage gesteld dat 

het verre van bewezen is dat buitenzintuiglijke waarneming bestaat. Vanuit het adagium 

‘extraordinary claims require extraordinary evidence’ blijven de uitkomsten van 

parapsychologisch onderzoek heden ten dage hoogst controversieel binnen de psychologische 

gemeenschap. Het moge duidelijk zijn dat anno 2015 de parapsychologie géén deel (meer) 

uitmaakt van de gangbare wetenschapspraktijk. Dit zien we ook in Nederland. Met de 

teloorgang van de Heymansleerstoel aan de Universiteit voor Humanistiek in 2011 is de 

academische parapsychologie in Nederland vrijwel verdwenen.
1368

  

Daarmee wordt, voor nu, een lange geschiedenis afgesloten. In deze dissertatie is de 

ontwikkelingsgang van de Nederlandse academische parapsychologie, vanaf haar beginjaren 

aan het einde van de negentiende eeuw tot aan haar laatste jaren aan het begin van de 

eenentwintigste eeuw, in kaart gebracht. Hoe kunnen we de ontwikkelingsgang van de 

                                           
1366 M.S. Gazzaniga, T.F. Heatherton, D.F. Halpern en S. Heine, Psychological science (New York 2011) 157-158.  
1367 Aan de Universiteit Utrecht werd dit boek gebruikt tot 2014. 
1368 Ondanks zijn pensionering is Bierman wel nog werkzaam bij de UvA. Internationaal gezien gebeurt er ook nog het een en ander, 
voornamelijk aan  The University of Northampton (waar o.a. Chris Roe werkt). 
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Nederlandse parapsychologie nu begrijpen in relatie tot de ontwikkelingen in de gehele 

academische psychologie?  

Duidelijk is in elk geval dat als een ‘onmogelijke’, ‘onzinnige’ en ‘onwenselijke’ 

wetenschap, de parapsychologie het lang heeft uitgehouden. Daarmee nuanceert deze 

dissertatie zowel de dominantie van het ‘standaardbeeld’ van wetenschap, ook voor de 

perioden na de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, als het ‘pseudowetenschappelijke’ 

karakter van de parapsychologie. Veeleer laat de ontwikkelingsgeschiedenis van de 

Nederlandse parapsychologie zien hoe ‘zingeving’ geleidelijk uit de menswetenschap is 

verdwenen. De door Weber voorgestelde en gewenste onttovering lijkt zich hier te hebben 

voltrokken.  

De Nederlandse parapsychologie weerspiegelt in haar gehele ontwikkelingsgang 

grotendeels de academische psychologie. Deze ‘spiegelfunctie’ van de parapsychologie, die 

zowel actief als passief vorm kreeg, manifesteert zich op vier verschillende niveaus die 

tezamen het langdurige bestaan van de parapsychologie in de Nederlandse academische 

gemeenschap inzichtelijk maken.  

Het eerste niveau betreft de praktisch-institutionele vormgeving, waarbij de 

parapsychologie grotendeels meeging in de ontwikkelingen van de psychologie. De grootste 

weerstand tegen academische inbedding van de parapsychologie kwam daarbij uit de 

medische hoek. Op het tweede niveau staat de definiëring van het onderzoeksobject centraal. 

Net als in de psychologie werd in de parapsychologie het onderzoeksobject steeds meer in 

methodologische termen gevat. Hier volgde de parapsychologie niet alleen ontwikkelingen in 

de psychologie, ze liep er soms ook op voor. Zo blijkt de spiegelfunctie van de 

parapsychologie niet alleen passief te zijn, maar juist ook actief een impuls te kunnen geven 

aan ontwikkelingen in de psychologie. Ten derde weerspiegelt de parapsychologie de 

psychologie in haar verhouding tot het publiek. Beide disciplines moeten zich voortdurend 

expliciet verhouden tot het grote publiek. Deze positionering tussen publiek draagvlak en 

wetenschappelijke legitimiteit was een belangrijke drijvende kracht in de 

ontwikkelingsgeschiedenis van de parapsychologie. De parapsychologie was meer nog dan 

de psychologie op publiek draagvlak aangewezen. Bij een kleine, marginale discipline als de 

parapsychologie hadden in de ontwikkelingsgeschiedenis individuen – die op de publieke 

belangstelling konden inspelen – een heel grote rol. In de verhouding met het grote publiek 

krijgt de weerspiegeling van de parapsychologie ten opzichte van de psychologie daarmee 

een uitvergrotende functie.  
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Deze eerste drie niveaus vloeien voort uit de benadering van de parapsychologie als 

wetenschapspraktijk die in dit onderzoek is gehanteerd. De wetenschapspraktijk is 

onderzocht door de ontwikkelingen van de parapsychologie in instituties en in de object- en 

methodeverandering te onderzoeken, waarbij voortdurend de waarborging van 

wetenschappelijke legitimiteit en maatschappelijke relevantie door de popularisatoren is 

meegenomen.  

Het vierde en laatste niveau, de spiegel van onttovering, volgt uit deze analyse, 

waaruit naar voren komt dat de sociale wetenschappen in het algemeen en de 

(para)psychologie in het bijzonder haar wortels als maatschappelijke zingever en schepper 

van (morele) waarden gedurende de twintigste eeuw steeds meer is ontgroeid. Waar dit voor 

de parapsychologie onoverkomelijk lijkt te zijn, geldt dit niet voor de psychologie. Het is hier 

dat de spiegel(functie) van de parapsychologie dan ook breekt.  

 

 

INSTITUTIONELE VORMGEVING 

Allereerst weerspiegelt de Nederlandse parapsychologie in haar gehele 

ontwikkelingsgeschiedenis de academische psychologie op praktisch-institutioneel niveau. 

Hiermee wordt het heersende historiografische beeld van een (Nederlandse) parapsychologie 

die na de Eerste Wereldoorlog weinig meer voorstelde, genuanceerd.  

 De parapsychologie was van meet af aan een subdiscipline van de psychologie. Bij de 

opkomst van de zielkunde aan het einde van de negentiende eeuw was de parapsychologie 

onlosmakelijk verbonden met de zoektocht naar de kern van de psyche, ziel of geest. 

Parapsychologie en psychologie (en psychiatrie) waren in deze periode geen van elkaar te 

onderscheiden entiteiten. Een pionierspsycholoog als Frederik van Eeden was geïnteresseerd 

in onderzoek naar communicatie met geesten en de spiritist Henri de Fremery maakte gebruik 

van inzichten uit de opkomende psychologie, net zoals William James dat in Amerika deed.  

 Vervolgens vond in de jaren tien en twintig van de twintigste eeuw de eerste 

daadwerkelijke grondvesting van zowel de psychologie als de parapsychologie plaats. In 

predisciplinaire psychologiebeoefening werd door onder anderen onderwijzers getracht de 

psychologische kennis praktische toepassing te geven, waaruit uiteindelijk de psychotechniek 

zou voortkomen. De oprichting van de Nederlandse SPR in 1919 past in deze predisciplinaire 

psychologiebeoefening waarin onderwijzers en theologen samenwerkten met spiritisten. Zo 

werd het fundament gelegd voor een georganiseerde Nederlandse parapsychologie. 

349



 

 

Bovendien gebeurde dit onder voorzitterschap van Gerard Heymans, die als founding father 

van de Nederlandse psychologie én parapsychologie kan worden beschouwd. 

In de jaren dertig werd de psychologie uitgebouwd tot een ware academische 

discipline. Er werden meerdere privaatdocentschappen in de psychologie ingesteld en op 

verschillende universiteiten werd de psychologie als academische studie ingevoerd. De 

parapsychologie ging als subdiscipline van de psychologie in deze ontwikkelingen mee. 

Wilhelm Tenhaeff promoveerde in de psychologie om daarna privaatdocent in de 

parapsychologie te worden. Paul Dietz werd eveneens in de jaren dertig privaatdocent 

parapsychologie.  

Na de Tweede Wereldoorlog was er sprake van een explosieve groei en 

herverkaveling in de psychologie. We vinden de parapsychologie terug op verschillende 

plekken in dit groeiende psychologische landschap. Met de benoeming van Frederik 

Buytendijk kreeg de psychologie in Utrecht een eigen, fenomenologisch karakter. In Utrecht 

stond daarmee een benadering in de psychologie centraal die nadrukkelijk 

geesteswetenschappelijk was georiënteerd en waarbij de uniciteit van de mens, die in 

‘ontmoeting’ tegemoet moest worden getreden, vooropstond. Aan de Utrechtse universiteit 

bleek er daarmee ruimte voor de benoeming van Tenhaeff, die in 1953 bijzonder hoogleraar 

in de parapsychologie werd.  

De specifieke praktische omstandigheden van na de oorlog droegen bij aan deze 

ontwikkeling. Het aantal psychologen aan de Utrechtse universiteit was beperkt en Tenhaeff 

was vlak na de oorlog een van de weinigen die colleges in de psychologie konden verzorgen. 

Dit maakte dat Buytendijk (en Martinus Langeveld) hem een eigen leerstoel gunden. 

Bovendien kon de parapsychologie rekenen op financiële steun vanuit de Verenigde Staten. 

Dit was met name duidelijk te zien bij de organisatie van het internationale 

parapsychologische congres in Utrecht in 1953. Deze combinatie van inhoudelijk-

theoretische, praktische en financiële omstandigheden droeg bij aan de oprichting van de 

bijzondere leerstoel van Tenhaeff. 

In diezelfde periode werd door onder anderen Adriaan de Groot de empirisch-

analytische methodologie van de psychologie tot ontwikkeling gebracht. In deze benadering 

speelde experimenteel onderzoek een steeds grotere rol. Sinds Heymans was al duidelijk dat 

de parapsychologie zich ook prima kon lenen voor de toepassing van experimentele 

onderzoeksmethoden. Het maakte dat De Groot en Bert Duijker samen met anderen 

plaatsnamen in de Stichting Psychische Physica, die tot doel had door middel van 

(methodologisch strenge) experimenten het bestaan van telepathie en aardstralen aan te tonen. 
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Geregeld gingen destijds stemmen op om de parapsychologie om te dopen tot ‘parafysica’, of 

‘psychical physics’, maar waar de parapsychologie nooit institutioneel onderdeel is geweest 

van de natuurwetenschappen werd zij dit wel van de sociale wetenschappen.  

In de jaren zestig kregen de sociale wetenschappen hun eigen faculteit. In deze 

institutionele ontwikkeling ging ook de parapsychologie mee. Zo werd er een gewone 

leerstoel voor de parapsychologie ingesteld, waarvoor lang werd gezocht naar een geschikte 

bezetter. Uiteindelijk Martin Johnson werd aangesteld. Hij kreeg de beschikking over een 

Parapsychologisch Laboratorium, dat integraal deel uitmaakte van het Psychologisch 

Laboratorium. Hiermee bereikte de integratie van de parapsychologie in de psychologie haar 

hoogtepunt.  

Bij de opheffing van het Parapsychologisch Laboratorium in 1988 leek de 

institutionele verwevenheid tussen de psychologie en de parapsychologie tot een einde te 

komen. De nieuwe bijzonder hoogleraar, Dick Bierman, had naast zijn bijzondere leerstoel in 

Utrecht een aanstelling als psycholoog bij de Universiteit van Amsterdam. Hier was nog wel 

sprake van enige vorm van praktisch-institutionele inbedding van de parapsychologie in de 

psychologie. De overstap van de parapsychologie naar de Universiteit voor Humanistiek in 

2007 markeerde het einde van de praktisch-institutionele verbinding met de psychologie aan 

de Universiteit Utrecht.  

Gedurende haar hele ontwikkelingsgeschiedenis was de parapsychologie daarmee 

verweven met de psychologie op praktisch-institutioneel niveau. Hoewel zeker niet alle 

psychologen geïnteresseerd waren in dit buitenissige vakgebied, kwam de grootste weerstand 

niet uit deze hoek. Waar psychologen ofwel geïnteresseerd waren in parapsychologisch 

onderzoek, ofwel dit marginale onderzoeksterrein simpelweg negeerden, waren het met name 

medici die fel gekant waren tegen de parapsychologie.  

De verwantschap tussen de parapsychologie en de geneeskunde heeft een net zo lange 

en rijke geschiedenis als de verwantschap van de parapsychologie met de psychologie. De 

parapsychologie heeft een onmiskenbare klinische component als het gaat om contact met de 

bovennatuur dat gericht is op genezing. Het was vanuit de geneeskunde – en met name vanuit 

de psychiatrie – dat artsen als Van Eeden en zijn voorgangers interesse hadden voor het 

dierlijk magnetisme en de hypnose. Daarmee betraden zij het terrein van de parapsychologie.  

In de jaren tien zagen we dat de Vereniging voor Psychisch Onderzoek en Toegepast 

Magnetisme – als voorloper van de SPR – een moeizame verhouding had met de artsenstand 

vanwege haar streven de magnetiseurs een bepaalde beroepsopleiding en kwaliteitscontrole te 

bieden. Tegelijkertijd waren het artsen als Herman van Loon en Albert Weinberg die zich in 
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eerste instantie bezighielden met het onderzoeken van Van Dam, waarbij pas later Heymans 

werd betrokken.  

Vooral kort na de Tweede Wereldoorlog brachten de medici hun problemen met de 

parapsychologie scherp naar voren; zij benadrukten toen dat ze de aanstelling van Tenhaeff 

als bijzonder hoogleraar niet konden steunen omdat ze in hem een gevaar voor de 

volksgezondheid zagen. Deze weerstand hield ook stand in de decennia daarna, maar toen er 

in de jaren negentig weer meer onderzoek werd gedaan naar de werkzaamheid van 

paranormale genezing leek er kortstondig sprake van een bepaalde toenadering. Hierbij 

speelde mee dat de grondhouding van de kwantitatieve parapsychologen aanzienlijk minder 

gericht was op positieve popularisering naar het voorbeeld van Tenhaeff, en meer kritische 

reflectie bood op denkbeelden in de samenleving. De volksgezondheid leek daardoor minder 

in het geding. Zo voerde Johan Attevelt zijn onderzoek naar de invloed van paranormale 

genezers op astma uit in het Utrechts Medisch Centrum. In het algemeen blijkt dat het 

grootste verzet tegen de parapsychologie vanuit de geneeskunde kwam en niet vanuit de 

psychologie.  

De medische weerstand tegen de parapsychologie kan niet enkel worden geduid als 

een reactie op de bedreiging van het behandelmonopolie van artsen. Ook speelden de vrees 

voor kwakzalverij en de bedreiging van de volksgezondheid een rol. De invloed van de 

geneeskunde op de ontwikkelingen in de parapsychologie lijken beperkt te zijn gebleven tot 

het vertragen van aanstellingen en het afwijzen van bepaalde kandidaten – zoals Joost 

Meerloo – voor de leerstoel parapsychologie. Een gedetailleerder onderzoek naar de 

verhouding in de twintigste eeuw van de paranormale genezers met de gevestigde artsenstand 

zou hier meer duidelijkheid over kunnen verschaffen. Dit viel buiten het terrein van de 

huidige studie. Duidelijk is dat op praktisch-institutioneel niveau de verhouding van de 

parapsychologie met de geneeskunde weliswaar een rol van betekenis heeft gespeeld, maar 

dat de ontwikkelingsgeschiedenis van de parapsychologie vooral onlosmakelijk was 

verbonden met de psychologie. 

 

 

METHODOLOGISERING OBJECT 

De parapsychologie weerspiegelt, ten tweede, op meer epistemologisch niveau de 

academische psychologie in haar ontwikkelingsgang. Danziger heeft laten zien dat zich in de 

psychologie vanaf het einde van de negentiende eeuw een ‘methodologisering’ van het 
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onderzoeksobject heeft voltrokken. De historicus Roger Luckhurst suggereerde al dat er in de 

twintigste-eeuwse parapsychologie in grote mate sprake is van objectverandering. Dit 

onderzoek borduurt voort op dit inzicht en laat zien dat de objectveranderingen in de 

psychologie en de parapsychologie op dezelfde manier kunnen worden begrepen. 

 De geschiedenis van de parapsychologie én van de psychologie werd voor een groot 

deel bepaald door een zoektocht naar het juiste onderzoeksobject. Aan het einde van de 

negentiende eeuw stond een zelfstandige bestaande ‘ziel’ centraal, die kwalitatief en 

inhoudelijk te onderzoeken en te duiden was. Parapsychologen zochten naar bewijs voor het 

bestaan van een onsterfelijke ziel. Gedurende de twintigste eeuw werd het onderzoeksobject 

in de psychologie en in de parapsychologie steeds meer gedefinieerd in methodologische 

termen, waarbij de ziel volledig uit beeld verdween. In die zin valt de opmerking van Dick 

Swaab aan het begin van hoofdstuk 1 te begrijpen: de psycholoog houdt zich inderdaad niet 

bezig met de ziel; niet meer, althans.  

 John Michon schetste bij zijn aantreden als buitengewoon hoogleraar in de 

psychologische functieleer in 1971 kort en bondig de staat waarin wat hem betreft de 

psychologie verkeerde: ‘Nadat de psychologie ontzield was, verloor zij het bewustzijn, om 

tenslotte de geest te geven.’
1369

 Hij wilde met dit citaat – ontleend aan Cyril Burt
1370

 – de 

verschillende ‘bestaanscrises’ van de psychologie typeren.  

 Het ging volgens Michon hier vooral om de moeilijke en voortdurende zoektocht naar 

het eigenlijke onderwerp van psychologische studie: ‘(…) en de geschiedenis laat zien, hoe 

vaak een objectdefinitie al op een teleurstelling is uitgelopen.’
1371

 Ziel, bewustzijn en geest 

werden in de loop van de twintigste eeuw losgelaten als onderzoeksobject en vervangen door 

gedrag. Het verschil tussen deze objecten school volgens Michon in de ‘observeerbaarheid’. 

Michon: ‘De psychologie heeft moeite gehad te wennen aan het ontbreken van een 

morfologie van haar object.’
1372

 De voornoemde observeerbaarheid werd gaandeweg steeds 

meer gedefinieerd in experimentele, kwantitatieve termen. Een object dat zich beter leende 

voor experimenteel onderzoek behoorde een grotere observeerbaarheid te bezitten, en 

daarmee werden gaandeweg methodologische overwegingen van groter belang. Deze 

definiëring van het object kwam meer en meer overeen met het positivistische, naturalistische 

                                           
1369 J.A. Michon, Psychonomie onderweg (Groningen 1971) 1. 
1370 ‘The result, as a cynical onlooker might be tempted to say, is that psychology, having first bargained away its soul and then gone out of 
its mind, seems now, as it faces an untimely end, to have lost all consciousness.’ Cyril Burt, ‘The concept of consciousness’, British Journal 

of Psychology 53 3 (1962) 229-242, 229. 
1371 Michon, Psychonomie, 2. 
1372 Ibidem, voetnoot I. 
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standaardbeeld van wetenschap zoals dat in het eerste hoofdstuk met behandeling van onder 

anderen Comte is geschetst. 

 Een parallelle ontwikkeling vond plaats in de parapsychologie. In samenhang met 

haar praktisch-institutionele inbedding in de academische psychologie werd ook in de 

parapsychologie het onderzoeksobject steeds meer in methodologische termen gevat. Om 

praktisch-institutionele inbedding te behouden en op wetenschappelijke legitimering te 

kunnen rekenen, was het ook nodig om met parapsychologisch onderzoek aan te sluiten bij de 

nieuwe ontwikkelingen in de psychologie. Bovendien kon de parapsychologie voortdurend 

rekenen op forse kritiek, waardoor juist nieuwe (methodologische) technieken extra 

belangrijk werden om de critici van repliek te kunnen dienen.  

 Waar aan het einde van de negentiende eeuw werd gezocht naar bewijs voor de 

onsterfelijkheid van de menselijke ziel, stonden in de jaren tien en twintig genezende 

krachten en de telepathie centraal. Hiermee kwam het bewustzijn op de voorgrond te staan en 

werd expliciet aangesloten bij de destijds courante theoretische objectideeën in de 

psychologie. In de jaren dertig ging het om de persoonlijkheid en de kenmerken van het 

individu die supernormale verschijnselen leken te kunnen oproepen. Zo werd aangesloten bij 

de psychotechniek, waar eveneens de persoonlijkheidskenmerken van het individu centraal 

stonden die juist door middel van testen konden worden aangetoond.  

 Na de Tweede Wereldoorlog zien we een splitsing in de objectdefiniëring binnen de 

onderzoeksthematiek van de parapsychologie. Men vond enerzijds aansluiting bij de 

fenomenologische psychologie door de (individuele) bovennatuurlijke ervaring voorop te 

stellen en die te willen doorgronden. Hier stond nog steeds de persoonlijkheid centraal. 

Tegelijkertijd werd met behulp van onder andere doorwrochte technieken uit de 

methodologisch-experimentele richting geprobeerd (kwantitatief) grip te krijgen op 

telepathie, en werd bijvoorbeeld ook het wichelroedelopen experimenteel onderzocht. 

Hiermee weerspiegelde de objectverandering in de parapsychologie de verwante 

ontwikkelingen in de psychologie. Deze tweedeling in de psychologie is namelijk het 

duidelijkst te zien in de fenomenologische psychologie (van Buytendijk en consorten) 

enerzijds en de empirisch-analytische richting van De Groot en de zijnen anderzijds.  

 Vanaf de jaren zestig werd de laatste, methodologisch-experimentele, benadering van 

de psychologie dominant; men liet de op de geesteswetenschappen geïnspireerde psychologie 

achter zich. Het onderzoeksobject werd steeds meer in methodologische – kwantitatieve – 

termen gedefinieerd. Dit zien we eveneens bij de parapsychologie. De parapsychologie 

onttrok zich aan de ‘grootse’ subjectieve ervaringen die voorheen werden gerapporteerd – 
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zoals contact met een overledene of helderziendheid – en richtte zich met name op het 

onderzoeken van kleine statistisch significante afwijkingen van kans in zo veel mogelijk 

gecomputeriseerde experimentele onderzoeken. Dit onderzoek naar ‘psi’ verwees daarmee in 

eerste instantie niet naar de bovennatuurlijke ervaring en hoefde bovendien niet aan een 

begaafde persoon – zoals Gerard Croiset – te zijn verbonden.  

 In het groeiende belang van een methodologische definiëring van het 

onderzoeksobject volgde de parapsychologie de psychologie niet alleen; op sommige 

momenten liep ze daar zelfs op voor. Parapsychologisch onderzoek werd voortdurend 

bekritiseerd, vooral ook op methodologische gronden. Dit leidde ertoe dat parapsychologen 

soms als eerste uiterst vernuftige experimentele opzetten, nieuwe statistische technieken 

gebruikten en zelfs een vooruitstrevend redactiebeleid hanteerden. Hierbij werd geregeld 

gebruikgemaakt van nieuwe technieken – denk aan het gebruik van elektro-encefalografie 

door Lambertus Franke in de jaren dertig en van Applecomputers door Joop Houtkooper in 

de jaren tachtig. De parapsychologie verkreeg een methodologische voorsprong door haar 

marginaliteit. 

 Ook in discussies over statistiek liep de parapsychologie geregeld voorop, zoals in de 

discussie over de ‘critical ratio’ in de jaren vijftig, of in die over de invloed van de proefleider 

op experimentele uitkomsten (‘the experimenter effect’). Bij de oprichting van het European 

Journal of Parapsychology in 1974 werd rekening gehouden met de ‘publication bias’ lang 

voordat dit tot de psychologie zou doordringen. Het beleid was dat artikelen werden 

geaccepteerd op basis van de onderzoeksopzet en onafhankelijk van de uiteindelijke uitkomst 

zouden worden gepubliceerd. Zo blijkt dat deze marginale subdiscipline op sommige 

momenten een productieve, innovatieve stimulans was voor de psychologie. 

De psychologie en de parapsychologie keken beide naar de meer 

natuurwetenschappelijke onderzoeksbenadering voor methodologische ontwikkelingen. De 

toegepaste en de theoretische natuurkunde speelden een stimulerende rol in de 

methodologisering van het onderzoeksobject van de parapsychologie. Interesse van 

natuurkundigen in parapsychologisch onderzoek zorgde op verschillende momenten voor 

methodologische vernieuwing of nieuwe theoretische inbedding van de fenomenen.  

De verwevenheid van de parapsychologie met de natuurwetenschappen kent eveneens 

een lange geschiedenis. Onder de eerste ‘psychical researchers’ in Engeland waren 

vooraanstaande natuurwetenschappers, zoals William Barrett en William Crookes. In 

Nederland lieten natuurwetenschappers zich vanaf de jaren dertig expliciet in met 

parapsychologisch onderzoek. Tot die tijd heerste er een banvloek op onderzoek hiernaar 
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vanuit de natuurwetenschappen. Door onder anderen Pieter Harting en Derk Huizinga was 

sinds het einde van de negentiende eeuw meerdere malen herhaald dat het slecht zou zijn 

voor de reputatie van de wetenschap wanneer wetenschappers zich zouden inlaten met het 

onderzoek naar de sensationele spiritistische verschijnselen en aanverwante zaken. Maar op 

het moment dat het parapsychologisch onderzoek de seancekamer verliet en zich meer ging 

toeleggen op experimenteel onderzoek in gecontroleerde omgevingen, nam de belangstelling 

van natuurwetenschappers toe. Zo was in de jaren dertig de ingenieur Kooy nauw betrokken 

bij het onderzoek in het laboratorium van de SPR. De technische aspecten van het 

parapsychologisch onderzoek bleven ook daarna vooraanstaande natuurwetenschappers 

trekken, zoals Frans Heyn in de jaren vijftig en Jaap Kistemaker in de jaren zestig.  

Een van de achtergronden van de betrokkenheid van fysici was dat de theoretische 

natuurkunde mogelijk een verklaringskader voor de fenomenen kon bieden. De 

psychologische theorieën werden in de loop van de twintigste eeuw minder bruikbaar voor de 

parapsychologie. Zolang aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste 

eeuw ziel en bewustzijn vooropstonden, kon de parapsychologie haar verklaringskader aan de 

psychologie ontlenen. Stromingen als het psychomonisme of de psychoanalyse boden 

voldoende inhoudelijke inbedding voor de parapsychologie. Ook de fenomenologische 

uniciteit van de mens bood een context voor parapsychologisch onderzoek. Zodra echter 

gedrag op de voorgrond kwam te staan, boden psychologische theorieën weinig houvast meer 

voor de bovennatuurlijke ervaringen. Moderne natuurwetenschappelijke theorieën, zoals de 

kwantummechanica, leken daarentegen een aspect van onzekerheid en indeterminisme in zich 

te dragen waardoor daar juist wel ruimte leek voor de bovennatuur. 

Vanaf de jaren dertig en zeker in de tweede helft van de twintigste eeuw werden 

daardoor natuurkundige theorieën in toenemende mate belangrijke inspiratiebronnen. Zo 

werd in onderzoek in de jaren tachtig door onder anderen Houtkooper gebruikgemaakt van de 

kwantummechanica en het onzekerheidsbeginsel om bovennatuurlijke verschijnselen 

inzichtelijk te maken. In de laatste decennia werd het idee van de ‘teruglopende tijd’ een 

gangbaar uitgangspunt van waaruit experimenten werden ontworpen en de significant 

afwijkende resultaten werden geïnterpreteerd. Men ging er daarbij van uit dat tijd twee kanten 

op loopt, wat zou betekenen dat informatie uit de toekomst het heden kan beïnvloeden. De 

psycholoog Bierman, die ook als natuurkundige was opgeleid bij onder anderen Kistemaker, 

werkte vanuit deze grondgedachte.  

 De betrokkenheid van deze natuurwetenschappers heeft het wetenschappelijke 

aanzien van de parapsychologie in het publieke domein zeker vergroot, door het belang van 
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goed experimenteel onderzoek te benadrukken en door verklaringstheorieën te leveren nadat 

de ruimte daarvoor binnen de psychologie kleiner werd na het verdwijnen van 

psychoanalytische en psychomonistische theorieën over het bewustzijn. Zo is niet alleen de 

psychologie een belangrijke academische context geweest voor de ontwikkeling van de 

parapsychologie in Nederland. Ook hierin spiegelt de parapsychologie voor een deel de 

psychologie, omdat ook sommige methodologische ontwikkelingen binnen de psychologie 

mede mogelijk werden gemaakt door natuurkundig werk, bijvoorbeeld de MRI-scanner. 

 De nadruk op methode en de vooruitstrevendheid van de parapsychologie resulteerden 

erin dat in de laatste jaren de bijdrage van de parapsychologie vooral op het gebied van 

debatten over het juiste gebruik van statistische methoden is te vinden. De parapsychologie 

doet niet langer onderzoek naar geesten, maar is een methodologische leerschool geworden. 

Deze fundamentele karakterverandering van het onderzoeksobject in de parapsychologie is 

direct verweven met ontwikkelingen in de academische psychologie. 

 

 

PUBLIEK EN UNIVERSITAIR DRAAGVLAK 

Ook in de verhouding tot het grote publiek weerspiegelt de parapsychologie de psychologie; 

het derde niveau. In zijn onderzoek naar de persistentie van de Amerikaanse parapsychologie 

benadrukte de socioloog James McClenon al hoezeer de verhouding tot het grote publiek 

belangrijk was voor het voortbestaan van het onderzoeksveld. Uiteindelijk vertaalde hij dit 

naar financiële gevolgen; zonder publieke steun zou de parapsychologie geen financiering 

krijgen. Nu speelde dat in Nederland in mindere mate een rol dan in de VS, maar ook hier 

was de publieke steun en aandacht voor parapsychologisch onderzoek een belangrijke factor 

in het voortbestaan van de subdiscipline binnen de psychologie. Hierbij speelde vooral 

retoriek en popularisering een belangrijke rol. Hiermee sluit dit onderzoek aan bij het werk 

van Anne Lux, die benadrukte hoezeer parapsychologen ook de rol van popularisator hadden 

en moesten hebben.  

 Danziger benadrukte dat de parapsychologie wellicht een uitvergroting vormde van 

wat de psychologie ook voortdurend moet doen, namelijk haar meerwaarde duidelijk maken 

voor het grote publiek. Hierin schuilt de spiegelfunctie van de parapsychologie ten opzichte 

van de psychologie in haar verhouding tot het publiek. Voor beide (sub)disciplines geldt dat 

het noodzakelijk is het onderzoek voortdurend tegenover de buitenwereld te legitimeren. De 

psychologen moeten duidelijk maken dat ze iets toevoegen aan wat we met ons gezonde 
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verstand ook wel hadden kunnen bedenken, terwijl de parapsychologen ervoor moeten zorgen 

dat ze duidelijk maken dat ze zich niet alleen bezighouden met de fantasieën van 

goedgelovigen – met bijgeloof.  

 Op deze manier vormt de verhouding van de parapsychologie met het grote publiek 

een uitvergroting van de relatie van de psychologie met de buitenwereld. De bovennatuur is 

en blijft in ons westers paradigma problematisch. Er lijken geen overtuigende redenen te zijn 

om het bestaan ervan aan te nemen, en daarom wordt vaak de conclusie getrokken dat het 

onzinnig is de bovennatuur te veronderstellen of om er onderzoek naar te doen. Hoeveel er 

ook gediscussieerd wordt in de psychologie over het object en de juiste 

onderzoeksbenadering, de aanname dat de mens bestaat en dat het de moeite loont deze te 

onderzoeken staat als een huis en is aan weinig twijfel onderhevig. Dit geldt voor de 

parapsychologie in veel mindere mate. 

 Toch is de belangstelling voor de bovennatuur in het publieke domein door de hele 

twintigste eeuw heen groot gebleven. Voor de parapsychologie was en is het draagvlak bij het 

grote publiek onontbeerlijk. Tot en met de jaren vijftig was het parapsychologisch onderzoek 

erop gericht de uniciteit van de menselijke ziel te benadrukken. Er werd gezocht naar bewijs 

voor een hiernamaals en een wereldziel, en later naar de bijzondere waarde van de menselijke 

ervaring, waar het bovennatuurlijke onlosmakelijk deel van uit zou maken. De 

parapsychologie bevredigde daarmee een publieke behoefte. Na de jaren vijftig, toen de 

methodologisering van het object steeds belangrijker werd, werd in het parapsychologisch 

onderzoek een andere functie zichtbaar. Zeker in de jaren zeventig en tachtig, toen de 

parapsychologie institutioneel ingebed raakte in de psychologie, werd vooral de kritische 

functie van de parapsychologie benadrukt.  

 Het doel was nu om het publiek te wijzen op de grote hoeveelheid onzin die de ronde 

deed in het publieke domein. Bovendien sprak het huidige onderzoeksobject – de statistisch 

significante afwijking van kans – het grote publiek in veel mindere mate aan. De 

parapsychologie kon enkel een wezenlijke bijdrage leveren door de denkbeelden over het 

bovennatuurlijke te corrigeren of in elk geval te nuanceren. Deze onttoverde parapsychologie 

kon in veel mindere mate rekenen op publiek draagvlak. Hiermee toont de 

ontwikkelingsgeschiedenis van de Nederlandse parapsychologie een duidelijke kentering ten 

aanzien van haar verhouding tot het grote publiek. Op een bepaalde manier is ook in de 

academische psychologie deze kentering zichtbaar. Het hersenonderzoek sluit niet aan bij 

onze eigen dagelijkse beleving en betekenisgeving. Door veel moderne onderzoekers wordt 

gesteld dat bewustzijn een illusie is en dat de vrije wil eigenlijk niet bestaat, terwijl dit in ons 
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dagelijks leven niet op lijkt te gaan. Maar de hersenpsychologen lukt het – in tegenstelling tot 

de parapsychologen – wel om hun onttoverde onderzoek aan het grote publiek te ‘verkopen’.  

De spiegel(functie) van de parapsychologie lijkt te breken in het huidige tijdsgewricht. 

 Het publieke draagvlak werd in de geschiedenis van de parapsychologie lange tijd 

gewaarborgd door belangrijke popularisatoren. Daarmee hing de ontwikkelingsgang van de 

parapsychologie voor een groot deel mede af van individuen. Het belang van Tenhaeff – en 

van zijn belangrijkste proefpersoon Croiset – in de ontwikkeling van de Nederlandse 

parapsychologie kan nauwelijks worden overschat. Vanaf de jaren dertig tot aan zijn 

overlijden in 1981 drukte hij een groot stempel op de Nederlandse parapsychologie. Tenhaeff 

zag de parapsychologie als van hemzelf en hij was ervan overtuigd met zijn werk een 

belangrijke bijdrage aan de wetenschap en de wereld te leveren. Als begenadigd spreker wist 

hij, mede door zijn nauwe samenwerking met Croiset, het publiek aan te spreken en grote 

nationale bekendheid te genereren. Ook met zijn populairwetenschappelijke boeken bereikte 

hij veel mensen. Tenhaeff had, mede via de vrijmetselarij, goede contacten in hogere kringen 

en bestuurslagen, zoals bij het College van Curatoren en in de politiek. De opvolgingskwestie 

in de jaren zestig en zeventig demonstreerde de invloed van Tenhaeff. Door zijn publieke 

bekendheid wist Tenhaeff zich lange tijd te handhaven in het centrum van de Nederlandse 

parapsychologie. Vanwege zijn positieve verhouding tot het grote publiek werd vanuit de 

geneeskunde gevreesd dat met een aanstelling als hoogleraar hij de kwakzalverij een 

bepaalde legitimiteit zou verschaffen, met alle gevaren van dien. 

Het was niet alleen Tenhaeff als popularisator die een belangrijke rol heeft gespeeld in 

de ontwikkelingen van de Nederlandse parapsychologie. Ook andere individuen speelden een 

belangrijke rol. Zo was Heymans belangrijk voor de wetenschappelijke legitimering van het 

onderzoek, al was het maar omdat op zijn statuur kon worden teruggegrepen. De omdoping 

van de leerstoel parapsychologie in de ‘Heymansleerstoel voor bijzondere menselijke 

ervaringen’ was hier op zichzelf al een teken van. Ook de latere voorzitters van de SPR 

waren van belang: zij slaagden er vaak in de banden met het wetenschappelijke veld aan te 

halen en tegelijkertijd het publieke draagvlak te waarborgen. Zo had Fischer een belangrijke 

mediërende rol in de dynamiek tussen de parapsychologie, de wetenschappelijke 

gemeenschap en het publiek, waardoor uiteindelijk de leerstoel voor Tenhaeff werd 

gerealiseerd in 1953. In de jaren zestig deed Kistemaker als voorzitter moeite om de 

academische inbedding van de parapsychologie veilig te stellen in de pas opgerichte Faculteit 

Sociale Wetenschappen. Onder voorzitterschap van Jan Marlet werd in de 

bezuinigingsproblematiek aan het einde van de jaren tachtig weer een begin gemaakt met het 
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normaliseren van de verstoorde verhoudingen. Bij de aanstelling van Bierman werd deze taak 

vervuld door de gerespecteerde emotie-psycholoog Nico Frijda, die later eveneens voorzitter 

van de SPR zou worden. Bij de overheveling van de leerstoel parapsychologie naar de UvH 

speelde Ilja Maso een belangrijke rol. Uit de teloorgang van de Heymansleerstoel na Maso’s 

overlijden bleek andermaal hoezeer de parapsychologie als – kleine, marginale – wetenschap 

hing op individuen. 

 Uit het belang van individuen voor de parapsychologie blijkt hoe marginaal haar 

positie eigenlijk is. De parapsychologie was in haar geschiedenis een wetenschappelijke 

(sub)discipline waar slechts een handjevol onderzoekers zich voltijds mee bezighield. Dit had 

zeker ook te maken met het omstreden karakter van de wetenschap. Hoezeer de 

parapsychologie ook deel uitmaakte van de psychologie, haar positie was nimmer 

onomstreden. Dit maakte de parapsychologie zeker geen veilige carrièrekeuze, en er waren 

dan ook slechts weinig mensen die ertoe besloten zich met ziel en zaligheid voor het 

vakgebied in te zetten. Uiteindelijk trok de parapsychologie vooral onderzoekers die 

geïnteresseerd waren in het afwijkende en mogelijk revolutionaire karakter van het 

onderzoek. Hoezeer het onderzoeksobject en de onderzoeksmethoden ook overeenkwamen 

met die van de psychologie, veel parapsychologen werden uiteindelijk gedreven door de 

potentiële veranderingen in het wereldbeeld die door parapsychologisch onderzoek konden 

worden voortgebracht. Juist in de grenspositie van de parapsychologie – tussen 

wetenschappelijke legitimiteit en publiek draagvlak op het snijvlak van aanvaarde, 

‘standaard’ wetenschap en daarbuiten – school haar blijvende kracht. Hiermee is voor een 

deel antwoord gegeven op de door Richard Noakes gestelde vraag waarom de 

parapsychologie nimmer de consensus heeft gekregen die andere wetenschapsvelden wel 

hebben bereikt. De parapsychologen, zoals ook Heather Wolffram heeft laten zien, waren 

soms juist gebaat bij het uitblijven van consensus en zochten die grenspositie op. Hierdoor 

lukte het de parapsychologie gedurende lange tijd om binnen de universitaire gemeenschap 

haar dynamische positie te behouden.  

 In haar verhouding met het grote publiek weerspiegelt de parapsychologie de 

psychologie. De teloorgang van de academische parapsychologie in Nederland is deels te 

begrijpen door het verlies aan publiek draagvlak op het moment dat het onderzoeksobject in 

toenemende mate methodologisch werd gedefinieerd en de parapsychologie bovendien de 

nadruk ging leggen op haar kritische functie. De zin- en betekenisgeving is daarmee 

teruggedrongen naar het private domein, zoals Weber het zich had voorgesteld. Dit geldt 

zowel voor verhandelingen over de bovennatuur als voor richtlijnen hoe te leven. De behoefte 
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aan morele richtlijnen is onverminderd groot – zelfhulpboeken vinden gretig aftrek – maar in 

afnemende mate is de (mens)wetenschap bereid en in staat aan deze behoefte tegemoet te 

komen. Daarmee is een belangrijke bestaansgrond voor de parapsychologie weggevallen. 

 

 

SPIEGEL VAN ONTTOVERING 

De drie voorgaande niveaus – institutionele inbedding, methodologische objectdefiniëring en 

de verhouding met het publiek – impliceren een vierde niveau van weerspiegeling: het 

verdwijnen van betekenis- en zingeving in de (mens)wetenschap. De ‘onttovering’ van de 

wetenschap die Weber als opdracht had gesteld, lijkt zich in de loop van de twintigste eeuw 

te hebben voltrokken in de psychologie én in de parapsychologie. In hoofdstuk 1 is het 

‘standaardbeeld’ van de wetenschap geschetst: onderzoek naar de bovennatuur werd daarin 

als onmogelijk, onzinnig en onwenselijk afgedaan. We hebben gezien dat in het volgen van – 

en voorlopen op – de methodologische ontwikkelingen in de psychologie, parapsychologisch 

onderzoek naar bepaalde bovennatuurlijke fenomenen wel degelijk te verantwoorden was. 

Bovendien sloot het onderzoek aan bij de menselijke ervaring, waardoor het binnen de 

sociale wetenschappen moeilijk als onzinnig kon worden afgedaan.  

 Maar met het verdwijnen van de morele dimensie binnen de psychologie – onder 

andere door methodologisering van het object – werd (wel) gehoor gegeven aan de opdracht 

tot onttovering, en het is hier dat het voortbestaan van de parapsychologie als subdiscipline 

steeds meer bedreigd werd. In de psychologie werd aan het einde van de negentiende eeuw 

begonnen met de vraag naar de kern van de mens en of die te vinden was in de ziel, de 

psyche of de geest, of juist in fysiologische uitingen. De vraag naar wat of hoe het is om 

mens te zijn werd in de loop van de twintigste eeuw steeds meer naar de achtergrond 

verdrongen en uiteindelijk vervangen door het waardeneutraal observeren van gedrag, of, als 

we kijken naar het huidige onderzoek, het meten van hersenactiviteit. Ook onthoudt de 

psychologie zich van het geven van morele of levensbeschouwelijke richtlijnen, wat volgens 

Kant een begrijpelijke behoefte was, maar volgens Weber iets wat in de wetenschap te allen 

tijde vermeden moest worden. De menselijke subjectieve ervaring is hiermee steeds meer 

buiten de psychologie als wetenschap komen te staan. Bij de geesteswetenschappelijk 

georiënteerde Utrechtse School uit de jaren vijftig staat feitelijk voor het laatst de uniciteit 

van de mens centraal in de Nederlandse psychologie. 
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 Het is dan ook niet voor niks dat juist in de jaren vijftig de parapsychologie de 

beschikking kreeg over een bijzondere leerstoel. Dit valt niet enkel te verklaren vanuit de 

praktisch-institutionele context. De parapsychologie was van meet af aan verbonden met 

ontologische, zelfs metafysische waarden; ze kwam mede voort uit de wens het bestaan van 

een autonome ziel wetenschappelijk te bevestigen, met alle daaraan verbonden 

levensbeschouwelijke conclusies. Door de vraag te stellen naar het bestaan van de 

bovennatuur stond dit binnen de parapsychologie centraal. De ziel, het bewustzijn en de 

persoonlijkheid boden een bepaalde ‘metafysische ruimte’ waarin parapsychologisch 

onderzoek een plek en een duidelijke functie kon krijgen. Binnen de fenomenologische 

psychologie – waar de unieke, menselijke ervaring centraal stond – paste de parapsychologie 

eveneens. Bovennatuurlijke fenomenen die veelvuldig door het grote publiek werden 

gerapporteerd en bovendien in hoge mate het dagelijks leven konden beïnvloeden, werden als 

een boeiend en legitiem onderwerp van onderzoek gezien omdat het hier immers om de 

subjectieve beleving ging.  

 In de jaren zeventig en tachtig trok de parapsychologie zich met een methodologisch-

experimentele oriëntatie op haar onderzoeksobject steeds meer doelbewust terug uit een 

‘waardegeladen’ benadering. Maar dit gold slechts voor één deel van de parapsychologie. De 

waardeoriëntatie bleef vooralsnog wel degelijk bestaan in de meer ‘kwalitatief’ gerichte 

parapsychologie, waar met name Tenhaeff en Van Praag belangrijke exponenten van waren, 

mede gedragen door de overduidelijke publieke belangstelling in het tijdperk van de 

tegencultuur. In dit licht is ook de laatste overgang van de leerstoel parapsychologie naar de 

Universiteit voor Humanistiek te begrijpen. Juist aan de UvH leek er ruimte te zijn voor 

zingeving en betekenisgeving – hoewel de UvH vanwege haar humanistisch basis wel wars is 

van religie – waar dit binnen de gangbare psychologie inmiddels bijna geheel ontbrak. Dat 

uiteindelijk de parapsychologie ook aan de UvH niet meer welkom was laat zien hoe 

problematisch het is geworden om betekenisgeving binnen een academische context vorm te 

willen geven – zelfs binnen het veld van de geestelijke begeleiding.  

 De onttovering zien we terug binnen de ontwikkeling van zowel de psychologie als de 

parapsychologie. Wat betreft de parapsychologie heeft dit bijgedragen aan het einde van deze 

subdiscipline binnen de universitaire gemeenschap. Zonder enige verbintenis met 

zingevingsvraagstukken werd de relevantie van parapsychologisch onderzoek moeilijk te 

waarborgen, zeker omdat juist de steun van het publiek nodig is om de voortgang van het 

vakgebied te garanderen. Binnen de psychologie heeft de onttovering niet geleid tot 
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opheffing van het onderzoeksveld. Het is dan ook hier dat de spiegelfunctie van de 

parapsychologie tot een einde komt. 

 

 

HISTORISCHE REFLECTIE 

Linschoten formuleerde in 1959 duidelijk de precaire positie van de parapsychologie. Ofwel 

zij is geen aparte discipline, omdat ze simpelweg deel uitmaakte van de psychologie en er 

fenomenen werden behandeld die uitingen zijn van de menselijke psyche, ofwel ze is geen 

wetenschap, omdat er zaken werden onderzocht die nu eenmaal buiten het bereik van het 

wetenschappelijke instrumentarium vallen. Het is in deze paradox of dit dilemma dat de 

Nederlandse parapsychologen functioneerden. Voortdurend werd getracht het 

maatschappelijk belang van de parapsychologie te benadrukken, door te stellen dat het hier 

ging om fenomenen die in de ‘gewone’ psychologie niet of onvoldoende voorkwamen. 

Tegelijkertijd werd geprobeerd de wetenschappelijke legitimiteit te laten zien door met 

gangbare wetenschappelijke methoden de fenomenen te lijf te gaan. Het is op dit grensvlak 

dat de parapsychologie zich in Nederland lange tijd wist te handhaven, met name ook door de 

inzet van markante individuen als Tenhaeff. 

 De parapsychologie kent een lange geschiedenis in Nederland, mede doordat zij in 

haar ontwikkelingsgang grote overeenkomsten en verwantschap vertoonde met de 

psychologie. Niet alleen ging de parapsychologie mee in de institutionele ontwikkelingen, 

ook op epistemologisch niveau waren de parapsychologie en de psychologie voor een groot 

deel met elkaar verbonden. Verscheidene popularisatoren binnen de parapsychologie 

slaagden erin enerzijds de wetenschappelijke legitimiteit van het onderzoek te garanderen en 

anderzijds publiek draagvlak te waarborgen. Op deze manier was de Nederlandse 

parapsychologie voor een groot deel van de twintigste eeuw institutioneel onderdeel van de 

psychologie.  

 De methodologisering van het object in zowel psychologie als parapsychologie 

impliceert een onttovering van de (mens)wetenschap. Hiermee werd de afstand tot het grote 

publiek uitdrukkelijk vergroot. Waar aan het einde van de negentiende eeuw de ervaring van 

geestelijke invloed in seances centraal stond, werd aan het begin van de eenentwintigste eeuw 

in herhaalbare computerexperimenten een voorgevoel onderzocht. Ook werd in de loop van 

de twintigste eeuw steeds meer de kritische functie van de parapsychologie benadrukt, om op 

deze manier de wetenschappelijke legitimiteit van het onderzoek veilig te stallen. Hierdoor 
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ging echter uiteindelijk wel het publieke draagvlak voor een groot deel verloren. Aan het 

begin van de eenentwintigste eeuw slaagden parapsychologen er dan ook niet meer in het 

precaire evenwicht tussen wetenschappelijke legitimiteit enerzijds en publiek draagvlak 

anderzijds in stand te houden. Het psychologisch onderzoek was dusdanig 

gemethodologiseerd dat voor zingevingsvraagstukken – en dus voor de parapsychologie – 

eigenlijk geen ruimte meer was.  

 Het is duidelijk dat de psychologie in Nederland tegenwoordig, in tegenstelling tot de 

parapsychologie, op dit moment springlevend is. Toch hebben psychologen in de afgelopen 

jaren te kampen (gehad) met een fundamentele existentiële crisis. Deze crisis, mede ingezet 

door fraudegevallen en problemen met replicatie, is niet alleen op te lossen door nieuwe 

methodologische maatregelen of een ander redactiebeleid bij de belangrijkste tijdschriften.  

 Wat ook nodig is, is bezinning op de plek die de psychologie in de samenleving en in 

de wetenschap inneemt en wil innemen. Bij deze bezinning kan historische reflectie helpen. 

De geschiedenis van de Nederlandse parapsychologie biedt als weerspiegeling van de 

ontwikkelingen in de psychologie een kader om op enkele basale vragen in de psychologie en 

de historische achtergrond daarvan te reflecteren. Wat is het object van psychologisch 

onderzoek? Wat zijn haar ontologische vooronderstellingen? Wat of wie is de mens, het zelf, 

de ziel? Welke rol spelen toeval en personen in wetenschappelijke keuzes die worden 

gemaakt? Hoe verhoud je je tot het publiek? In het psychologieonderwijs kan juist de 

geschiedenis van de Nederlandse parapsychologie dienen als hulpmiddel voor reflectie op 

deze vragen. Hierbij is de parapsychologie méér dan een oefening in het ontwikkelen van 

kritisch denkvermogen, zoals het in het handboek Psychological science wordt voorgesteld. 

Door te reflecteren op de geschiedenis van de parapsychologie reflecteer je op 

ontwikkelingen in de psychologie zelf. De mogelijkheden en problemen van de 

parapsychologie fungeren als een spiegel voor de psychologie in haar geheel.  
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SCIENCE FROM BEYOND: A SHORT SUMMARY 
 

The immersion of renowned intellectuals – such as William James and William Crookes – in 

the investigation of ‘paranormal phenomena’ has intrigued both cultural historians and 

historians of science. Internationally, the history of parapsychology has received ample 

scholarly attention in the last decades. Surprisingly, this has not been the case for the 

Netherlands, where the history of parapsychology is particularly rich.  

 From the 1930s onwards, Dutch parapsychology has been intricately linked to 

universities – especially to Utrecht University. While international studies of parapsychology 

usually end their investigation at the beginning of the First World War or the 1930s at the 

latest, the Dutch history provides an intriguing case study to investigate the history of 

parapsychology in the entire twentieth century.  

 The history of Dutch parapsychology is closely connected to academic psychology. 

Pioneering psychologists such as Frederik van Eeden and Gerard Heymans were actively 

involved in parapsychology. Wilhelm Tenhaeff, one of the first private lecturers in 

parapsychology at Utrecht University, was educated by Frans Roels, the first professor in 

experimental psychology in the Netherlands. When in 1953 Tenhaeff became the first 

(extraordinary) professor in parapsychology at Utrecht University, he was supported by 

renowned phenomenological psychologists such as Frederik Buytendijk and David van 

Lennep. In the 1950s, psychologists Adriaan de Groot and Bert Duijker were actively 

interested in parapsychology. In the 1970s the first ordinary professor in parapsychology, 

Martin Johnson, was a member of the Psychology department. One of the last extraordinary 

professors in parapsychology, Dick Bierman, was also a psychologist and worked 

simultaneously at the University of Amsterdam. 

 This rich history raises the following question: How can we understand the 

developments of Dutch parapsychology in the context of developments in academic 

psychology? Answering this question, this dissertation sheds light on the as yet neglected but 

intriguing history of Dutch parapsychology. Not only that, but it also demonstrates that the 

history of parapsychology does not cease to be relevant after the 1920s. Finally, this study 

shows that this contested discipline is not only interesting as a form of parapsychology: as  

parapsychology, its history illuminates the developments in academic psychology in general. 
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 The relation between parapsychology and psychology is investigated through the 

developments in the ‘research practice’ of parapsychology. This research practice consists of 

the research object (e.g. spirits, telepathy, and PSI), the research methods (e.g. qualitative 

study of spontaneous phenomena or quantitative tests), the institutional developments (e.g. 

embeddedness in university), and the relationship with the general public. The changes and 

developments these aspects went through are discussed in seven chronological key periods.  

 It is argued that we can understand Dutch parapsychology as mirroring or reflecting 

academic psychology. This occurs on four different levels. First, Dutch parapsychology 

reflects the developments of academic psychology on a practical-institutional level. As shown 

above, Dutch parapsychology was linked to psychology throughout its entire history, whether 

studied at universities or by individuals. Second, the developments around the 

parapsychological research object and research methods are parallel to academic psychology. 

Were late 19
th

-century parapsychologists looking for proof of life after death and the 

existence of an autonomous soul, in the second half of the 20
th

 century they were 

investigating significant deviations from chance. This ‘methodologization’ of the research 

object is also reflected in academic psychology: questions regarding the nature of the soul or 

the psyche have been replaced by behavioral observations or by measuring brain activity. 

Due to its contested nature, parapsychologists were sometimes more innovative regarding 

methodological issues than their psychological counterparts. Third, in its relation towards the 

general public, parapsychology mirrors academic psychology. These disciplines have always 

had to guard themselves against allegations of ‘superstition’ or providing mere ‘common 

sense’, respectively. But both disciplines also needed the support of the general public to 

validate their relevance. Especially to a marginal field like parapsychology, this relationship 

with the general public was of quintessential importance. Throughout its history, several 

parapsychologists functioned as very effective popularizers of their discipline. 

 These three levels imply a fourth and final level of reflection. In the histories of both 

parapsychology and academic psychology, a growing level of ‘disenchantment’ can be 

discerned. During the twentieth century, ‘meaning’ as an intrinsic concept had become 

marginalized in the human sciences. Where at the end of the 19
th

 century in both psychology 

and parapsychology there was ample room for existential questions, in the beginning of the 

21
st
 century this had changed profoundly. Parapsychology cannot survive without a moral 

and meaningful dimension. While parapsychology has thus lost its academic ground, 

academic psychology is a vibrant field. Here, the mirror of parapsychology breaks.  
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