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Vertalers gezocht
Rudolf Smit, de nieuwe eindredacteur van het tijdschrift, zoekt vertalers. 
Engels, Frans en Duits.
Indien u deze een van deze talen beheerst en af en toe beschikbaar bent voor 
een vertaalopdracht, mail dit dan even naar:  eindredactie@tvpbo.dutchspr.org

Twee webinars rond het volgende weekend.
Op vrijdag 12 februari zal Dick Bierman een webinar geven in het kader van de 
paraMOOC cursus, waarover Fred Melssen in een vorig tijdschrift een verslag 
schreef.
Het webinar zal gaan over de mate waarin ‘dubieuze onderzoekspraktijken de 
meta-analyses van de parapsychologie hebben vervuild’.
Dit webinar is in het Engels en vereist een redelijk kennisniveau. Aanvang om 
20:00.
Indien u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met de paraMOOC 
organisatie: nancy@theazire.com
We streven ernaar om voor dit webinar ook een anonieme deelname mogelijk 
te maken (geen registratie).

Op maandag 15 februari zal Jacob Jolij een webinar geven over de relatie 
tussen de Parapsychologie en de Natuurkunde. Dit  webinar is in het 
Nederlands en heeft een lager ingangsniveau, De aanvang is om 17:30. U 
behoeft zich niet te registreren. U kunt het webinar bijwonen (en daarbij ook 
vragen stellen) door te gaan naar: http://dutchspr.wiziq.com/online-
class/3481361-natuurkunde-en-het-paranormale

Tijdschrift voor Parapsychologie en Bewustzijnsonderzoek
De productie van het laatste nummer van 2015 is vertraagd. Wij doen ons 
uiterste best om het binnen een maand bij u in de bus te hebben. Het eerste 
nummer van 2016 zou dan eind april/begin mei, ruim voor de Dag van de 
Parapsychologie, uit moeten komen.

Heymans studiegroep aan de Universiteit van Groningen
Er is een studiegroep ‘anomale cognitie’ gestart aan de universiteit van 
Groningen. Dat juist de universiteit van Groningen hierin interesse vertoont, is 
geen wonder. De beroemde Groningse experimenteel psycholoog en filosoof 
Heymans was de in de dertiger jaren de eerste ter wereld die procesgericht 
onderzoek deed naar paranormale verschijnselen.
De studiegroep moet resulteren in een gedegen 5 jaars onderzoeksprogramma,
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dat een duidelijk antwoord moet geven op de vraag naar repliceerbare 
paranormale fenomenen. Een belangrijk punt voor de studiegroep is de 
samenwerking tussen verschillende universiteiten en disciplines, waaronder 
groepen die zeer sceptisch staan tegenover de realiteit van paranormale 
verschijnselen (er zal binnenkort een site voor de studiegroep komen, waar 
meer informatie te vinden is).

Onderzoek door SPR-leden
Ook u kunt onderzoek doen. Heeft u een idee? Stuur dat dan op naar de Dutch 
SPR en wij gaan dan snel om de tafel zitten om het idee te bespreken en te 
kijken of er enige materiële ondersteuning te verwerven is.

De nieuwe Croiset
Wij zijn op zoek naar de nieuwe Croiset. Kent u iemand die paranormaal 
begaafd lijkt te zijn en die bereid is te participeren aan experimenten, dan 
vernemen wij dat graag van u.

Dag van de Parapsychologie
De Dag van de Parapsychologie 2016 zal plaatsvinden op zaterdagmiddag  21 
mei. U kunt dan o.a. meedoen aan een aantal kleine experimenten. Meer 
informatie en inschrijving via:  dutchspr.org/dagvdpp

Zegt het voort………
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Nagezonden mededeling

Promotie Ingrid Kloosterman
Op donderdag 18 februari 16.15 uur, Academiegebouw Domplein, promoveert Ingrid Kloosterman 
op de geschiedenis van de Nederlandse parapsychologie.
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Poltergeists, daar schrik je van!
Kijk hoe mensen schrikken van een in scene gezet Poltergeist geval. Zeer spectaculair en hilarisch.
https://www.youtube.com/watch?v=VlOxlSOr3_M‘

Uitzending gemist? Nog eens terugkijken die
Het webinar over de relatie tussen Natuurkunde en Parapsychologie, gepresenteerd door dr. Jacob 
Jolij van de Universiteit van Groningen, kunt u terugkijken op de website van de SPR:
http://dutchspr.org/webinar2016

Het Engelstalige webinar van Prof dr. Bierman over replicability is terug te kijken op:
http://dutchspr.org/webinar-video

Tijdschrift voor Parapsychologie & Bewustzijnsonderzoek
Jawel, hij ligt bijna bij de drukker en komt in maart in uw bus. Het is een dubbelnummer over 
Poltergeist en Mediums. We wensen u veel leesplezier en vergeet niet dat u een abonnement kunt 
schenken!

Archief Croiset
In Utrecht is het archief van Croiset, door inspanningen van Wim Kramer, toegankelijk gemaakt 
voor iedereen. Er is nog zeer veel nooit onderzocht materiaal. Wie weet zijn er SPR-leden die eens 
iets willen uitzoeken. In het eerste nummer van 2016 verschijnt een stuk hierover in het Tijdschrift 
voor Parapsychologie en Bewustzijnsonderzoek.

De dag van de Parapsychologie
Zoals eerder aangekondigd, vindt deze jaarlijkse dag plaats op zaterdagmiddag 21 mei. Onder het 
motto: Test uzelven. De eerste aanmeldingen druppelen inmiddels al binnen. Kom naar deze dag en 
neem een nieuwsgierige introducee mee. Het wordt dit keer wat actiever dan anders, want u kunt nu
zelf participeren aan experimenten/demonstraties. Zegt het voort.
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1. Sneak preview Croiset dubbelnummer
2. Internationale samenwerking op Capri
3. Een publieke random getallen-generator
4. Interviews met parapsychologen op YouTube
5. SPR-Kennisbank parapsychologie
6. Ideeën ledenwerfactie

1. Sneak preview Croiset dubbelnummer

Binnenkort valt een dubbelnummer van het tijdschrift op uw mat. Of, indien u een digitaal 
abonnement heeft, krijgt u een mail met een link naar dat dubbelnummer. Onder gastredactie van 
Wim Kramer is dit nummer gewijd aan Gerard Croiset en vooral het nieuwe archief waar nagenoeg 
alles wat Croiset heeft geproduceerd te vinden is.
Dit is goed nieuws voor professionele en amateur onderzoekers (zoals bijvoorbeeld in onze 
studiekringen). Het materiaal is namelijk allemaal toegankelijk. Zo kunt u proberen kwalitatief 
onderzoek te doen naar bepaalde vermissingsgevallen. U kunt een casus helemaal uitdiepen, of juist
een aantal casussen samenvoegen. Of, indien u van statistiek houdt, kunt u een aantal zogenaamde 
stoelenproeven, waarbij Croiset de persoon beschreef die diezelfde avond op een bepaalde stoel zou
komen te zitten,  proberen te analyseren. Dat kan statistisch, omdat alle mensen in de zaal moesten 
aangeven in hoeverre Croiset’s uitspraken op hen van toepassing waren (natuurlijk voordat bekend 
werd welke stoel het betrof).

2. Internationale samenwerking

De nieuwe trend in experimenteel onderzoek is dat een bepaald experiment op een aantal 
laboratoria min of meer tegelijk wordt uitgevoerd. Dit geeft inzicht in de zogenaamde replicatie 
frequentie. Als een aantal laboratoria resultaten vindt, die strijdig zijn met de resultaten van andere 
deelnemende laboratoria, dan mogen we concluderen dat de benadering niet echt veelbelovend is. 
Maar omgekeerd, als de resultaten consistent zijn, dan is het niet meer logisch dat sceptici vragen 
om ‘het nog een keer te doen’. Iets dat steevast de reactie is van sceptici op een enkel ‘geslaagd’ 
experiment. Op Capri is op 27 en 28 oktober een workshop gehouden, waarbij een groot aantal 
internationaal bekende parapsychologen een dergelijk experiment gaan voorbereiden.

3.Een publieke random getallen-generator

Toeval is een moeilijk begrip. De beste definitie is dat een toevallige gebeurtenis op geen enkele 
manier afhankelijk mag zijn van het verleden. In de kwantummechanica wordt aangenomen dat 
bijvoorbeeld een lichtdeeltje, dat een hal doorlaatbare spiegel treft, al dan niet gereflecteerd wordt 
en dat dit volstrekt toeval is. Het doet er helemaal niet toe of al eerder meerdere keren een 
lichtdeeltje gereflecteerd is of juist door de spiegel is gevlogen. Aan de universiteit van Groningen 
heeft Jacob Jolij een kwantummechanische toevalsgenerator (RNG) geïnstalleerd die u via het web 
kunt uitvragen.
In uw browser hoeft u alleen maar het IP-nummer van de server in te voeren: 



http://129.125.175.148/
Het resultaat is een getal tussen 0 en 255 (inclusief). U kunt proberen die random getallen te 
beïnvloeden, bijvoorbeeld door te wensen dat u steeds een getal krijgt dat groter is dan 127. De kans
daarop is 50%. Als u een idee heeft voor een experimentje met deze getallen, meldt u zich dan bij 
ons. Bij een mooi voorstel gaan we kijken of we daar software voor kunnen ontwikkelen.

4. Interviews met parapsychologen op YouTube

Een serie interessante video interviews, o.a. over parapsychologie met Stan Krippner en Stephen 
Braude,  afgenomen door Jeffry Mishlove van ‘Thinking Allowed’, is nu beschikbaar op Internet. 
Ga naar:
https://www.youtube.com/channel/UCFk448YbGITLnzplK7jwNcw

5. De kennisbank van de Britse SPR is on-line

Onze zusterorganisatie, de Britse SPR, heeft een aanzienlijk legaat gekregen en gebruikt deze 
financiële injectie onder andere om een kennisbank betreffende parapsychologie op Internet te 
zetten. De reden is dat bij Wikipedia elke informatie betreffende parapsychologie onmiddellijk door
een groep zelfbenoemde ‘bewakers van de ratio’ in negatieve zin wordt aangepast. Een kinderachtig
voorbeeld: bij de parapsycholoog Helmut Schmidt stond in de oorspronkelijke Wikipedia-entry dat 
hij bij Boeing had gewerkt. Dat werd verwijderd en de hele entry werd zo herschreven dat Schmidt 
eruit komt als een soort charlatan, wiens resultaten men niet moet geloven. Pogingen om een meer 
neutraal beeld te schetsen worden onmiddellijk verwijderd of overschreven. Vandaar deze nieuwe 
kennisbank: http://psi-encyclopedia.spr.ac.uk

6. Ideeën ledenwerfactie

Het ledenaantal van de SPR loopt langzaam terug en het bestuur bezint zich op een ledenwerfactie. 
U kunt als lid ons helpen, door een voorstel te sturen naar het bestuur (bestuur@dutchspr.nl). De 
indiener van het beste voorstel ontvangt een mooi cadeau. 
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Beste wensen

Het SPR bestuur wenst alle ontvangers van onze nieuwbrief prettige feestdagen en natuurlijk een 
uitmuntend 2017.\
We moeten dit jaar echt meer leden werven. En u kunt daaraan bijdragen. U kent vast wel iemand 
die interesse heeft in een serieuze benadering van paranormale verschijnselen. Schenk die vriend of 
vriendin voor een jaar een kennismakings- abonnement. Ga daarvoor naar:
 http://dutchspr.org/spr/abon

1. Internationale subsidie voor parapsychologisch onderzoek aan de RUG

De BIAL foundation uit Portugal heeft een subsidie toegekend voor een tweejarig 
onderzoeksproject naar psychokinese van Jacob Jolij en Dick Bierman. Proefpersonen worden 
gevraagd om het gedrag van een random number generator te beïnvloeden. Doel van het project is 
te onderzoeken welke rol specifieke hersengebieden spelen bij psychokinese.

2. EDUCATIE: Webinars

De SPR heeft besloten om ook webinars in het Nederlands te organiseren. Het idee is om de 
mensen, die nog niet zo veel weten van de parapsychologie, in de gelegenheid te stellen om deze 
colleges bij te wonen en vragen te kunnen stellen.

3. EDUCATIE: Beginners guide

Er is ook een principebesluit genomen om het boekje ‘Parapsychology, a beginners guide’ van de 
hand van Prof. Caroline Watt (Koestler Chair of Parapsychology in Edinburgh) te vertalen.  Het 
originele Engelstalig boekje is via Amazon.com te bestellen.

4. EDUCATIE: korte kennisclips

De SPR onderzoekt momenteel of er FAQ (Frequently Asked Questions) kan komen, waarbij de 
antwoorden worden geformuleerd in een korte videoclip. Het gaat dan om vragen als: Wat is een 
Ganzfeld experiment? Staat de toekomst al vast? Bestaat telepathie? Etc. Etc. De videoclip wordt 
dan t.z.t. op de SPR website geplaatst.

5. Links, links.

Er is erg veel goed materiaal beschikbaar op Internet. Helaas ook veel misinformatie en/of 
desinformatie. Wikipedia informatie is vaak erg negatief gekleurd. Positieve informatie over 
parapsychologie wordt verwijderd door een groep, die kennelijk uit ’beroeps’ skeptici bestaat.  We 
hebben daarover al eerder bericht in het TvPBO. Nu is er echter een Wikipedia achtige website, die 
is opgezet en wordt beheerd door onze zusterorganisatie: de Britse SPR.
De link is: https://www.spr.ac.uk/publications/psi-encyclopedia
Een grappig voorbeeld van het faken van een paragnost: https://www.youtube.com/watch?
v=Ozc91j6mPYo
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We zullen in de toekomst regelmatig interessante links doorsturen, Via de nieuwsbrief maar ook via 
Twitter. Deze worden ook allemaal bewaard op onze website.
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