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Het thema van dit TvP is ‘historie’. Want juist in de ge-
schiedenis van een vakgebied ligt veel informatie verbor-
gen die bij nadere bestudering actueel blijkt te zijn. De 
geschiedschrijving van de parapsychologie in Nederland 
is in de afgelopen decennia summier en oppervlakkig 
geweest, waarbij auteurs elkaar klakkeloos overschreven 
waardoor uiteindelijk een karikatuur van het vakgebied 
ontstond dat niet zelden gebaseerd was op politiek cor-
recte statements die weinig recht deden aan de inspan-
ningen van de oudere generaties parapsychologen. 
In de afgelopen jaren heeft ondergetekende zich vastge-
beten in de geschiedenis van de Nederlandse parapsy-
chologie. Dankzij de Stichting Het Johan Borgman Fonds 
kon vanaf 2007 een serieus archiefproject worden op-
gezet zodat boeken, tijdschriften en archieven bewaard 
gebleven zijn. Het doel van dit project is deze materialen 
openbaar toegankelijk te maken voor een ieder die er 
gebruik van wil maken. Zowel de Koninklijke Bibliotheek 
in Den Haag als ook de universiteitsbibliotheken van 
Rotterdam en Groningen hebben in de afgelopen jaren 
dankzij dit project grote aantallen zeldzame tijdschriften 
en boeken ontvangen waarmee hun bestaande collecties 
aanmerkelijk zijn verrijkt, en het omvangrijke archief van 
de spiritistenverenging HARMONIA kon, na bewerking, 
worden overgedragen aan Het Utrechts Archief. Een 
archief over de geschiedenis van de paranormale ge-
neeswijze in Nederland is in de maak en zal te zijner tijd 
overgedragen worden aan het Gelders Archief in Arnhem.
Dat deze herwaardering van het verleden geen indivi-
duele hobby van ondergetekende is, mag blijken uit de 
belangstelling van internationale universiteitsbibliothe-
ken zoals die in Freiburg in Duitsland en in Manitoba in 
Canada, die in het afgelopen jaar de vanuit ons project 
aangeboden Nederlandstalige parapsychologische en 
spiritistische werken en archieven dankbaar in hun uni-
versiteitscollecties hebben opgenomen. 
Ook zien we de belangstelling voor het verleden terug in 
de lezingen die gegeven worden op conferenties. Vooral 
bij de Engelse SPR is een grote belangstelling voor me-
diamieke en spiritistische zaken uit het einde van de 
negentiende eeuw. In Engeland zijn tal van ‘Ghost clubs’ 
actief die in het weekend met moderne apparatuur op 
spokenjacht gaan in ‘haunted houses’ en hierover rap-
porteren op conferenties en in de vakbladen. 
Deze herwaardering van het verleden heeft ook te maken 

met het langzamerhand ‘vastlopen’ van de experimen-
tele parapsychologie à la Rhine. Het laboratoriumon-
derzoek heeft na een halve eeuw nog steeds geen een-
duidige resultaten opgeleverd en dreigt vast te lopen in 
diepgaande discussies over onderzoeksmethodologie en 
statistiek. Steeds meer parapsychologen nemen afstand 
van de laboratoriumbenadering in de traditie van Rhine, 
en pleiten openlijk voor herwaardering van het werk van 
de klassieke parapsychologen uit de eerste helft van 
de twintigste eeuw. Een voorbeeld hiervan is de Duitse 
parapsycholoog Harald Walach die met zijn voordracht 
‘Spirituality: The Legacy of Parapsychology’ op de confe-
rentie ‘Utrecht II: Charting the future of parapsychology’ 
(oktober, 2008) zijn vakgenoten uitdaagde het lef te heb-
ben om terug te keren naar de denkwijzen van de eerste 
generatie parapsychologen en de spirituele basis van de 
parapsychologie serieus te durven nemen. Dit leverde 
toen een heftige discussie op met de zaal, maar zijn 
oproep heeft in de afgelopen jaren toch steeds meer ge-
hoor gevonden. Eind maart sprak ik, samen met Lisette 
Coly, president van de Parapsychology Foundation, met 
de inmiddels dik negentig jaar oude maar nog steeds ac-
tieve parapsycholoog Lawrence Le Shan in zijn woning in 
New York. Zijn opinie is dat er pas voortgang kan zijn als: 
“parapsychologist are no longer afraid to be surpised 
by the phenomena they intend to study. An open mind 
is the most important tool. However, it seems that most 
experimental parapsychologists are afraid of the phe-
nomena they study and when they enter the field, they 
try to proof by using statistics that psi phenomena do 
not exist. However, what is the point of writing articles 
reporting that by a statistical significance level of 0.001 
it seems that it is very unlikely that psi phenomena are 
real, when at the same time lots op people have expe-
riences that keeps surprising everybody?”
Dat de belangstelling voor de historie van de parapsy-
chologie toeneemt, mag ook blijken uit het feit dat van 
12-14 juni as. in Utrecht de eerste internationale confe-
rentie gehouden zal worden waarbij het bewaren en be-
heren van parapsychologische archieven centraal staat. 
Zie voor meer informatie hierover:
www.hetjohanborgmanfonds.nl  (PHCP 2014 Utrecht)

Wim Kramer,
gastredacteur van deze TvP-editie

Redactioneel…
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We kennen vooral in de religieuze geschiedenis nogal 
wat wonderbaarlijke verhalen van heiligen die ongedeerd 
blijven, mensen die genezen in Lourdes of elders, men-
sen die over bijzondere capaciteiten beschikken zoals 
het vermogen om te leviteren of te bi-loceren. Al die ver-
schijnselen zijn onderzocht en waar bevonden. Dat be-
tekent niet dat alles echt is, maar het bewezen bestaan 
van een witte kraai betekent dat niet alle kraaien zwart 
zijn. Zo is het ook bij parapsychologische verschijnselen.
Mirin Dajo werd geboren in 1912 in Rotterdam. Zijn 
echte naam was Arnold Henskes. ‘Nol’, zoals hij werd 
genoemd, had tekentalent, en wilde kunstenaar worden. 
Zijn paranormale begaafdheid openbaarde zich al in zijn 
jeugd: hij ervoer dingen waar hij toen nog geen naam 
aan kon geven. Later werd hij soms wakker met zijn 
handen vol verf of houtskool en verkeerde zijn studio in 
wanorde. Blijkbaar had hij geschilderd, terwijl hij dacht 
zijn bed niet uitgeweest te zijn. Nol had visioenen van 
mensen die overleden waren en schilderde hen met de-
tails die hij niet kon weten, maar die door zijn omgeving 
werden bevestigd.
Maar ‘het moment’ kwam in 1945: de realisatie dat hij 
onkwetsbaar was. Nol was toen 33. Hoewel zijn omge-
ving er natuurlijk niets van geloofde, besloot Nol zijn 
innerlijke zekerheid op de proef te stellen. Hij gaf zijn 
baan op en ging naar Amsterdam. Daar vroeg hij aan de 
mensen in de kroeg hem met wapens, vaak een floret, 
te doorsteken. De eerste vrijwilliger die dat deed zal 
waarschijnlijk het zweet in de handen hebben gehad. 
Maar Nol ging niet onderuit; de toeschouwers allicht wel. 
Steekwapens gleden in zijn lichaam, maar maakten geen 
wonden. Hij verloor geen bloed. En nog wonderlijker: de 
gaten in zijn lichaam sloten zich en er bleef geen of nau-
welijks een litteken over. 

We zijn hem inmiddels vergeten. Ook de meesten van zijn tijdgenoten wisten 
niet van zijn bestaan, in een tijd zonder televisie en Facebook. Mirin Dajo 
– de man die zichzelf doorstak met wapens waar een ander aan zou overlij-
den. Een enigma. Loes Modderman

De ‘Wonderman’ (1912-1948)
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Nol, die intussen zijn brood kon verdienen met zijn 
bizarre gave, veranderde zijn naam in Mirin Dajo, een 
naam die beslist exotischer klonk dan Arnold Henskes, 
en die hij ontleend had aan het Esperanto, met de be-
tekenis van ‘wonderful’. Zijn onkwetsbaarheid trok de 
aandacht van artsen en parapsychologen. Artsen waren 
niet weg van zijn onverklaarbare gaven. Het publiek 
viel flauw bij zijn demonstraties, zodat op een gegeven 
moment besloten werd hem alleen nog in kleine kring te 
laten demonstreren. Enkele wetenschappers wijdden in 
het Tijdschrift voor Parapsychologie van november 1946 
een uitgebreide analyse aan hem, nadat ze hem twaalf 
uur op zijn verzoek in een bad hadden ondergedompeld, 
pennen door hem heen hadden gestoken, en hem glas 
hadden laten eten. Dajo werd niet alleen lichamelijk ge-
test en geregistreerd; ook psychologisch ging hij grondig 
door de mangel. Intelligentie en taalvaardigheid werden 
bekeken, fantasie en geheugen. Men zocht duidelijk naar 
psychologische afwijkingen die zijn vreemde gaven in 
een ongunstig licht konden zetten. Zijn horoscoop en zijn 
handschrift werden bestudeerd, en het liefst hadden de 
onderzoekers hem uit elkaar gehaald en opnieuw geas-
sembleerd. Maar na al die testen en analyses begreep 
men niet méér van Mirin Dajo dan tevoren.
Dajo werkte eindeloos geduldig mee aan alles wat er van 
hem gevraagd werd. Daarvoor had hij een belangrijke 
reden: hij zag zichzelf niet als proefkonijn, maar als 
boodschapper, als levend bewijs dat ‘geest over stof’ 
een werkelijkheid kan zijn. Waar fakirs vele jaren voor 
nodig hebben, was hem immers zo geopenbaard. Dat 
moest een reden hebben. 
In een brief aan Prof. Tenhaeff zegt Dajo: “Door de plot-
selinge bewustwording van mij, door de vermogens die 
ik bij mijzelf heb ontdekt, ben ik in staat dingen te doen, 
die men tot op heden voor onmogelijk had gehouden 
en nu controleerbaar tot werkelijkheid worden gemaakt. 
[…] Mijn experimenten zijn meer van geestelijke dan van 
lichamelijke aard en dientengevolge kunnen, als ik mijn 
eigen intuïtie volg, mijn demonstraties mij lichamelijk 
in geen enkel opzicht onder welke omstandigheid ook, 
schaden.” Vervolgens beschrijft Dajo uitvoerig wat hij 
ervaart tijdens de proeven, waarbij hij ook zegt dat hij 
tijdens sommige demonstraties uittreedt en zichzelf 
waarneemt van een afstand.
Interessant is een brief van Felix Ortt als reactie op de kli-
nische ontleding van Dajo, opgenomen in het boek van 
Dajo’s naaste medewerker en vriend Jan D. de Groot, De 
Onkwetsbare Profeet (2003). Die brief, ook gepubliceerd 
in Spiritische Bladen waarvan Ortt redacteur was, geeft 

een beter inzicht in Dajo dan geleerde onderzoekers 
konden bieden. Ortt moet niets hebben van de klinische 
afstandelijke analyse van Dajo’s gaven. “Ik ken Mirin 
Dajo, zijn ouders en naaste medewerkers heel goed,” 
schrijft hij. “Ik heb urenlang vertrouwelijke gesprekken 
met hen gevoerd. Dan is het je duidelijk dat zulke tests 
een minder juist beeld geven van de persoonlijkheid van 
Mirin Dajo. Hij wordt in dit artikel [in het TvP] voorgesteld 
als een onbetrouwbare fantast. Dat is hij absoluut niet.”
Even later zegt Ortt: “Tot dusver zijn hier vrijwel onbeken-
de psychische krachten werkzaam die zich op het gebied 
van de zogenaamde wondergenezingen openbaren. Hier 
ligt een vrijwel geheel onontgonnen terrein. Tot op heden 
hebben slechts enkele parapsychologen daarin enige 
stappen gezet. Zij hebben een begin gemaakt met het 
onderzoek naar genezingen verricht door magnetiseurs 
en gebedsgenezers. Zo ook met genezingen die op een 
aantal bedevaartplaatsen tot stand zijn gekomen.”
“Ik geloof niet in de weg van de schoolse psychologie,” 
besluit Ortt. “We hebben hier ongetwijfeld met een zui-
ver spiritueel verschijnsel te maken. Mirin Dajo spreekt 
in allerlei vreemde talen met geesten (intelligenties) die 
op dat moment aanwezig zijn. Hij noemt dit de Hoogste 
Geestelijke Leiding. Hij kan die horen en ermee spreken. 
Voor mij klinkt dat als een telefoongesprek. Hij krijgt op 
deze wijze opdrachten. De opdrachten overtreffen het 
ongelofelijke. Ze gaan nog verder dan wat hij tot op dit 
moment gedemonstreerd heeft. Blindelingse gehoor-
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zaamheid aan die opdrachten garanderen hem en zijn 
medewerkers onschadelijkheid. Men zou er een demon-
stratie van de Almacht van een vast geloof in kunnen 
zien. Er zit echter meer in dan dit. Het is zeker dat hij 
onder bescherming staat van een groep machtige intel-
ligenties. Het zal niet lang meer duren of hij begint een 
wereldreis om de wereldroeping die hem opgedragen is 
te vervullen.”
Ortt moet wel een enorm vertrouwen in Mirin Dajo’s op-
dracht gehad hebben om er zijn eigen nek voor uit te ste-
ken. Maar zo was hij wel: eerlijk, recht door zee en zon-
der enige terughoudendheid als hij ergens in geloofde.
De wereldroeping van Dajo is op de een of andere ma-
nier door de Hoogste Geestelijke Leiding geannuleerd. 
Na drie jaar en 500 perforaties van zijn lichaam was het 
op. Philip Coppens vergelijkt hem in het artikel ‘Mirin 
Dajo: Wonderman’ met Jezus: de missies van beide man-
nen duurden ongeveer drie jaar, en zijn er veel raadsels 
rond hun dood onopgelost gebleven. 
Dajo was samen met zijn assistent Jan de Groot in 
Zwitserland, waar de stemmen hem opdroegen een 
stalen naald te slikken die de artsen vervolgens zonder 
narcose moesten verwijderen. Op 11 mei 1948 deed hij 
wat hem gezegd was, maar de arts die toestemde in 
de operatie wilde dat alleen onder narcose doen. Dit 
gebeurde twee dagen later, op 13 mei. Tien dagen na 
de operatie ging Dajo op bed liggen. De Groot dacht in 
eerste instantie dat hij buiten zijn lichaam was getreden, 
en wachtte tot hij terug zou keren. Dat gebeurde niet. Op 
26 mei 1948 werd Mirin Dajo doodverklaard. Een autop-
sie bracht aan het licht dat hij was gestorven aan een 
gescheurde aorta. Bij zijn vertrek uit Nederland, enkele 
maanden eerder, had Dajo al voorspeld dat hij zijn va-
derland niet terug zou zien. Om De Groot niet te betrek-

ken bij zijn dood, had Dajo hem niet laten assisteren bij 
het slikken van de fatale naald.
Ongetwijfeld waren veel medici die hij geshockeerd had 
met zijn onbegrepen gaven blij dat ze hem nu verder 
konden vergeten, schrijft Coppens. In zijn artikel trekt 
hij steeds parallellen tussen Mirin Dajo en Uri Geller, 
die ook ‘faalde’ in het veranderen van ons mensbeeld 
als ‘co-creators’. Misschien worden zulke uitzonderlijke 
mensen af en toe tussen ons in gebracht om te zien of 
we er rijp voor zijn, oppert Coppens. Dajo geloofde dat 
hij de compositie, de dichtheid van zijn lichaam kon 
veranderen. Het gedeelte waar het wapen doorheenging 
kreeg een andere samenstelling waardoor hij niet ge-
wond raakte. Jan de Groot getuigt ook dat Dajo zichzelf 
totaal kon laten verdwijnen, een verschijnsel wat we ook 
van enkele begaafde mediums kennen. Soms was De 
Groot hem kwijt, en dan zag hij hem ergens anders ma-
terialiseren. 
Zoekend op internet vond ik een filmpje van 15 minuten, 
opgenomen in 1947, onder andere in een ziekenhuis in 
Zwitserland waar Dajo zich liet onderzoeken (zie: 
www.mirin-dajo.com/mirindajo.html). Een makkelijke 
verklaring is er niet. Het wachten is op een tweede Mirin 
Dajo die we met moderne apparatuur kunnen ontleden – 
waarna we er nog altijd niets van zullen begrijpen. n
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Donderdag 12 juni t/m zaterdag 14 juni 2014 vindt in Utrecht de internationale conferentie ‘Preserving the 
Historical Collections of Parapsychology’ (PHCP) plaats. Deze conferentie wordt georganiseerd door de 
stichting Het Johan Borgman Fonds in samenwerking met het IGPP uit Duitsland, de CPEHEC en Het Utrechts 
Archief. De conferentie richt zich op het archiveren en onderhouden van historische verzamelingen op het 
gebied van de parapsychologie, het spiritisme en esoterie in het algemeen. Er zijn veertien voordrachten 
van specialisten uit Europa, Canada en de Verenigde Staten. Deelname is gratis en dit is inclusief koffie/
thee en lunch, een bezoek aan Het Utrechts Archief en een rondvaart door de Utrechtse grachten. 
Meer informatie en aanmelden: www.hetjohanborgmanfonds.nl

Conferentie in Utrecht
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PROGRAMMA

Zaal open: 12:30 uur —Koffie en broodjes aanwezig. 

13:00 uur: Ian Tierney (University of Edinburgh): Can we shorten Poltergeist cases by 
documenting them? —Tierney vertelt over een experiment waarbij getracht werd via 

een geheime manipulatie de ernst van Poltergeistgevallen te beïnvloeden. 

13:45 uur: Dick Bierman: Dead or alive? —Experiment met de zaal waarbij u moet 
raden of de onbekenden die u op foto’s ziet, overleden zijn of niet.

14:15-15:00 uur: Pauze

15:00 uur: Eva Lobach en Lidia Meier (UvA): Intuïtief leren 
—Zonder zich daarvan bewust te zijn, hebben mensen soms reeds aan het begin 
van een leerproces iets geleerd. Zijn er daarbij ook paranormale componenten? 

15:45 uur: Hans Gerding (Parapsychologisch Instituut): Buitengewone ervaringen 
en zingevingsvragen —Telepathie, bijna-doodervaringen, uittredingen: ze worden 
massaal gerapporteerd. Aan de orde komen: de fenomenologie van zulke ervarin-

gen, betekenisvragen, en het leren omgaan ermee.

16:30 uur: Mededelingen over nieuwe initiatieven

Vervoer: Bus: 40, of trein: station Science Park. Er is parkeerruimte. 
De locatie Science Park 123 is mbv Google maps te vinden.

Inschrijven: dutchspr.org/dagvdpp_inschrijven
Door administratieve problemen is het automatisch incasseren van uw betalingen 

niet mogelijk. U wordt verzocht de toegangsprijs ter plekke te voldoen.

ZATERDAG 24 MEI
LOCATIE Turingzaal, Science Park 123, Amsterdam

JAARVERGADERING VAN DE SPR

Op dezelfde locatie wordt op 24 mei tevens de al-
ge mene ledenvergadering van de SPR gehouden. 
Aanvang: 11:30 uur. Aan het begin van de verga-
dering zullen de vergaderstukken klaarliggen.
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In 1957 kreeg de eenvoudige Nederlandse schoolinspecteur Johan van Busschbach (1896-1974) de allereerste 
‘McDougall-award for Distinguished Work in Parapsychology’. Joseph Banks Rhine (1895-1980) – aan wiens leermees-
ter William McDougall (1871-1938) deze award zijn naam ontleende – beloonde hiermee Van Busschbach voor zijn 
experimentele onderzoek naar gedachtenoverdracht tussen leerkrachten en leerlingen. 
Wie was deze Van Busschbach en wat maakt(e) zijn onderzoek zo interessant? 

Ingrid Kloosterman

Uit de koffer van Johan van Busschbach
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Een koffer
Over Van Busschbach was tot voor kort weinig bekend. 
Zijn kleinzoon – Jan van Busschbach – vond recentelijk 
een koffer met allerhande interessant materiaal waarmee 
we het leven van zijn grootvader verder kunnen recon-
strueren. 
Johan George van Busschbach werd geboren op 3 juli 
1896 in Amsterdam. Hoewel zijn vader diamantslij-
per was, koos Johan voor het beroep van onderwij-
zer. Van 1919 tot 1925 werkte Van Busschbach bij de 
Rotterdamsche Schoolvereniging. In 1921 trouwde hij 
met de elf jaar oudere Marie Louise (Lou) de Flines 
(1885-1973). In 1925 verhuisden ze naar Twente, toen 
Van Busschbach schoolhoofd werd bij de Hengeloosche 
Schoolvereniging. In de oorlog was Van Busschbach 
actief in het verzet en hielp ten tijde van de bevrijding 
de Nederlandse strijdkrachten bij de ordehandhaving.1 
Na de oorlog, in 1949, keerden Van Busschbach en zijn 
vrouw terug naar het westen van het land. Ze gingen 
wonen in Haarlem en Van Busschbach werkte tot aan 
zijn pensioen in 1961 als inspecteur van het lager on-
derwijs – later ook van het middelbaar onderwijs – in 
Amsterdam.2

Van onderwijs naar telepathie
Jan van Busschbach herinnert zich zijn grootvader als 
een rationeel, serieus en geordend man.3 Hoe raakte 
deze strenge schoolmeester verzeild in een onderzoek 
naar telepathie?
Van Busschbach had een brede interesse en was actief 
in allerhande verenigingen en organisaties.4 In 1951 
woonde hij in Amsterdam een lezing bij van Wilhelm 
Tenhaeff. Tijdens deze lezing riep Tenhaeff de aanwezi-
gen op om ‘bij wijze van nuttige vrijetijdsbesteding’ zelf 
parapsychologisch onderzoek te doen. Tijdens het geven 
van onderwijs had Van Busschbach meerdere malen 
meegemaakt dat een leerling zei wat hij zelf alleen nog 
maar dacht. Door de oproep van Tenhaeff besloot Van 
Busschbach deze schijnbare gedachtenoverdracht in het 
klaslokaal te onderzoeken.5

Jan van Busschbach vermoedt dat zijn grootvader eigen-
lijk altijd academische aspiraties had gehad. Vanwege 
geldgebrek was het hem waarschijnlijk niet gegund zich 
universitair te scholen. Hij hoopte met zijn parapsycholo-
gisch onderzoek een bijdrage te kunnen leveren aan de 
pedagogiek en de didactiek.6 Zijn motivatie, discipline 
en zijn contacten met scholen in Amsterdam maakten 

dat hij in 1951 direct voortvarend aan de slag ging. In 
1952 publiceerde hij het eerste verslag van zijn onder-
zoek naar telepathie tussen leerkracht en leerling.7

Het onderzoek
Van Busschbach deed onderzoek onder Amsterdamse 
kinderen uit de vijfde en zesde klas van de lagere school. 
Het onderzoek werd gebracht als een raadspelletje, 
waarbij de kinderen in drie series van tien moesten 
aangeven op een antwoordformulier wat er op een kaart 
stond waar de leerkracht naar keek. In elke serie waren 
er telkens vijf antwoorden mogelijk. In de eerste serie 
werd de kinderen gevraagd het juiste rekenteken te 
raden, in de tweede serie ging het er om de juiste kleur 
aan te kruisen en in de laatste serie moesten de kinde-
ren het juiste woord weten. 
In dit eerste onderzoek werden in totaal 673 leerlingen 
onderzocht. Het verwachte aantal treffers was 6 (kans 
van 1 op 5 om goed te gokken), de leerlingen scoorden 
hier boven met een gemiddelde van 6.20 voor de meis-
jes en 6.27 voor de jongens. Van Busschbach zou zijn 
onderzoek na dit eerste succes meerdere malen her-
halen: in Amsterdam, in Dordrecht, in Utrecht én in de 
Verenigde Staten.8

Kwantitatieve statistiek
Het was George Zorab (1898-1990) die Van Busschbach’s 
eerste onderzoek direct onder de aandacht bracht van 
Rhine.9 Op 8 augustus 1952 stuurde Van Busschbach 
op verzoek van Rhine een concept-artikel op voor het 
Journal of Parapsychology.10 Hiermee startte een collegi-
ale vriendschap met Rhine die tot aan de dood van Van 
Busschbach in 1974 zou duren. 
Rhine was niet alleen onder de indruk van de onderzoe-
ken van Van Busschbach omdat hij significante resul-
taten behaalde. Rhine meende dat Van Busschbach ‘a 
more widely applicable test program’ had bedacht dat 
werkte voor diverse soorten onderwijzers en groepen 
leerlingen.11 In 1955 nodigde Rhine Van Busschbach uit 
om naar zijn Parapsychology Laboratory aan de Duke 
University in Durham (N.C.) te komen om zijn onderzoek 
te herhalen op scholen aldaar. Een succesvolle replicatie 
in Amerika zou de robuustheid van zijn werk ten goede 
komen. 
Van Busschbach wilde graag naar Amerika komen. Hij 
keek vooral uit naar de expertise van de medewerkers 
van Rhine – met name aangaande de statistische bere-
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keningen – omdat hij van de Nederlandse parapsycholo-
gen weinig hulp kon verwachten.12 

Kwalitatief ‘ontmoeten’
In de jaren vijftig was Tenhaeff de belangrijkste 
Nederlandse parapsycholoog. Het was Tenhaeff die Van 
Busschbach op het pad van zijn onderzoek had gezet, 
maar verder: “[…] dienen de verschijnselen welke Rhine 
e.a. bij hun proefpersonen waarnamen, arm aan inhoud 
te worden genoemd. Ze missen de signatuur van het 
volle leven.”13 Met zijn eigen onderzoek sloot Tenhaeff in 
de jaren vijftig meer aan bij de zogenaamde ‘Utrechtse 
school’. In tegenstelling tot de Amsterdamse hoogleraar 
in de psychologie Adriaan de Groot (1914-2006), waren 
Utrechtse hoogleraren als Frederik Buytendijk (1887-
1974), David Jacob van Lennep (1896-1982) en Martin 
Langeveld (1905-1989) nauwelijks geïnteresseerd in 
kwantitatief onderzoek. Statistisch-methodologische 
overwegingen waren voor hun meer intuïtieve en kwali-
tatieve fenomenologische benadering onbelangrijk, ze 
stelden met name de ontmoeting met het individu cen-
traal. De antropologische parapsychologie van Tenhaeff 
kunnen we in deze traditie plaatsen.14 Derhalve viel Van 
Busschbach met zijn kwantitatieve, groepsgerichte me-
thodologie buiten deze benaderingswijze en hoopte hij 
juist in Amerika veel te leren. 

Amerikaanse ervaringen
Op 2 maart 1956 was het zover en vloog Van Busschbach 
voor het eerst in zijn leven naar Amerika. Hij herhaalde 
daar zijn onderzoek met kinderen tussen de tien en 
twaalf jaar op Amerikaanse scholen, wederom met sig-
nificant resultaat.15 Uit brieven aan zijn vrouw blijkt dat 
Van Busschbach er behoorlijk tegen op zag om voor drie 
maanden huis en haard te verlaten, maar het was alle 
moeite meer dan waard: “Als ik kan geloven wat Rhine 
en anderen van het werk zeggen […] dan heb ik op mijn 
gebied een beetje geschiedenis gemaakt.”16 
Heel anders was zijn ervaring in 1960, toen hij voor de 
tweede keer naar Amerika reisde en ditmaal zes maan-
den bleef. Tegen die tijd verkeerde het laboratorium van 
Rhine in financiële problemen. Rhine hoopte waarschijn-
lijk dat het onderzoek van Van Busschbach hem net als 
in 1956 veel goeds zou opleveren.17 Helaas behaalde Van 
Busschbach in 1960 met onderzoek naar leerlingen tus-
sen de zes en acht jaar geen significante resultaten. 
Het gebrek aan de gehoopte resultaten, de neerslachtige 
stemming op het laboratorium en de vele lichamelijk 
kwaaltjes die de inmiddels bijna pensioengerechtigde 
Van Busschbach parten speelden, maakten dat na deze 
laatste trip naar de Verenigde Staten hij geen nieuwe 
onderzoeken naar telepathie in schoolklassen meer 
ondernam.18 De gehoopte permanente bijdrage op het 
terrein van de parapsychologie – of liever nog aan de 
pedagogiek en de didactiek – leek dus uit te blijven.19 
Desalniettemin heeft Van Busschbach wel degelijk ‘een 
beetje geschiedenis’ gemaakt. 

Methodologie
In 1961 publiceerde de al eerder genoemde Amster-
damse hoogleraar Adriaan de Groot zijn klassieker 
Methodologie.20 Hiermee werden de belangrijkste 
kwantitatief-methodologische grondslagen binnen de 
gedragswetenschappen in Nederland voor het eerst vast-
gelegd. Het enige Nederlandse parapsychologische on-
derzoek dat door De Groot werd genoemd is dat van Van 
Busschbach.21 De Groot gebruikte de onderzoeken van 
Van Busschbach om te illustreren wanneer en hoe een 
gedragswetenschapper mag besluiten bepaalde gevallen 
in een steekproef niet mee te tellen. 
Van Busschbach correspondeerde met De Groot over me-
thodologische problemen.22 In 1956 had Van Busschbach 
een discussie met Rhine over de interpretatie van zijn re-
sultaten. Ze verschilden van mening over wat te doen als 

Van Busschbach (links) en J.B. Rhine.
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op een formulier meer dan één antwoord was omcirkeld. 
Van Busschbach meende dat deze antwoorden als fout 
moesten tellen, terwijl Rhine vond dat deze antwoorden 
buiten beschouwing konden worden gelaten.23 Het is dit 
exacte voorbeeld dat door De Groot in zijn klassieker 
werd aangehaald, waarbij hij zich aan de kant van Rhine 
schaarde.24 De serieuze Van Busschbach was dus stren-
ger dan De Groot. 

Ondanks het enthousiasme van Rhine hebben de sig-
nificante resultaten of het onderzoeksprogramma van 
Van Busschbach de tand des tijds niet doorstaan. Zijn 
onderzoek biedt wel een mooi aanknopingspunt om de 
tegenstellingen tussen kwantitatief en kwalitatief (para-
psychologisch) onderzoek verder te onderzoeken. Van 
Busschbach heeft geschiedenis gemaakt door met zijn 
onderzoek bij te dragen aan enkele overwegingen over 
de grondslagen van de methodologie in de gedragswe-
tenschappen. Wellicht was dit niet de wetenschappelijke 
bijdrage waar hij op had gehoopt, maar het is deze 
reflecterende rol van parapsychologisch onderzoekers 
welke het bestuderen van de geschiedenis van de para-
psychologie zo interessant en relevant maakt. n

Noten
1 Persoonlijke communicatie Jan van Busschbach.

2 Informatie ontleend aan: ‘Pensioenaanvraag’, koffer Van 

Busschbach.

3 Persoonlijke communicatie Jan van Busschbach

4 ‘Bevoegdheden en functies van J.G. van Busschbach op 1 septem-

ber 1948’, koffer Van Busschbach. Hij was onder andere. voorzitter 

van de Hengeloosche Volksuniversiteit.

5 ‘Telepathische Experimenten op de Lagere School: de wetenschap-

pelijke hobby van inspecteur Van Busschbach’, Vizier 38, 17 sep-

tember 1960 (zonder paginanummers).

6 Persoonlijke communicatie Jan van Busschbach. De interesse van 

Van Busschbach was met name pedagogisch gericht. Zoals vermeld 

in het Utrechts Nieuwsblad, 11-12-1951 (p.5): “Deze vraag [of er een 

paranormaal contact bestaat tussen docent en leerlingen] is hier-

om van belang omdat als zij bevestigend zou worden beantwoord, 

er nieuwe perspectieven komen open te staan voor de pedagogiek 

en de didactiek.”

7 J.G. van Busschbach (1952): ‘Een statistisch onderzoek naar de 

vraag of paragnosie aantoonbaar is bij het normale interpsychische 

verkeer’, Tijdschrift voor Parapsychologie, 20: pp.33-83.

8 Van Busschbach onderzocht verschillende leeftijdsgroepen: 16-18, 

10-12 en 6-8 jaar. Over de onderzoeken publiceerde hij voorna-

melijk in het Tijdschrift voor Parapsychologie en het Journal of 

Parapsychology. Zie voor een overzicht van deze artikelen de lite-

ratuurlijst van H. Gerding, H. van Dongen (1983) Psi in Wetenschap 

en Wijsbegeerte, Deventer: Ankh-Hermes, p.127.

9 Brief Zorab aan Rhine d.d. 27-03-1952 doos 141, The Records of the 

Parapsychology Laboratory, 1893-1984, David M. Rubenstein Rare 

Book & Manuscript Library, Duke University.

10 Brief Van Busschbach aan Rhine d.d. 08-08-1952 doos 147, The 

Records of the Parapsychology Laboratory, 1893-1984, David M. 

Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University.

11 Brief Rhine aan Van Busschbach d.d. 05-08-1955 doos 177, The 

Records of the Parapsychology Laboratory, 1893-1984, David M. 

Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University. 

12 Brief Van Busschbach aan Lou d.d. 23-12-1955, koffer Van 

Busschbach.

13 W.H.C. Tenhaeff (1952): Inleiding tot de Parapsychologie, Utrecht: 

Bijleveld, p.98.

14 Hoewel Tenhaeff na verloop van tijd het belang en de overtui-

gingskracht van dergelijke kwantitatief gericht onderzoek – met 

significante uitkomst – in bleek te zien toen hij halverwege de 

jaren vijftig zijn assistente Louwerens de opdracht gaf onder-

zoek te doen naar de telepathische vermogens van kinderen in 

kleuterklassen. Nicolauda G. Louwerens, ‘Paragnostische expe-

rimenten in Utrechtse kleuterscholen genomen’, Tijdschrift voor 

Parapsychologie, 26(1), ibid: 1960, 28(1).

15 Zie: J.G. van Busschbach(1956): ‘An investigation of ESP bet-

ween teacher and pupils in American schools’. Journal of 

Parapsychology, 20(1), pp.71-80.

16 Van Busschbach aan Lou d.d. 21-05-1956, koffer Van Busschbach.

17 Van Busschbach aan Lou d.d. 01-04-1960, koffer Van Busschbach.

18 Uit de brieven van Van Busschbach aan zijn vrouw spreekt regelma-

tig teleurstelling met het laboratorium en ongemakkelijkheid met 

zijn fysiek.

19 Voor Van Busschbach stond de parapsychologie ten dienste aan de 

pedagogiek. Met deze opvatting botste hij in 1960 met Rhine, blijkt 

uit: brief Van Busschbach aan Lou d.d. 26-05-1960, koffer Van 

Busschbach.

20 A.D. de Groot (1961): Methodologie: grondslagen van onderzoek en 

denken in de gedragswetenschappen, Den Haag: Mouton & Co.

21 De Groot, Methodologie, pp.205-208.

22 Van Busschbach noemt dit in een brief aan zijn vrouw: Van 

Busschbach aan Lou d.d. 27-02-1960, koffer Van Busschbach. 

23 O.a. Rhine aan Van Busschbach d.d. 25-07-1956 doos 177, The 

Records of the Parapsychology Laboratory, 1893-1984, David M. 

Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University.

24 De Groot, Methodologie, p.207.
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In haar presentatie op de ‘Dag van de Parapsychologie’ 2013 gebruikte Eva Lobach 
het wereldberoemde boek An Experiment with Time (1927) van J.W. Dunne als 
stimulans voor een discussie over voorspellende dromen. In de jaren dertig is 
ook in Nederland onderzoek verricht naar zogenaamde ‘Dunne-effecten’. 
Het materiaal van dat onderzoek wordt in het kader van het HJBF 
Archief Project beheerd door Wim Kramer. Historisch gezien geeft het 
materiaal een mooi tijdsbeeld van de Nederlandse experimentele 
parapsychologie uit de jaren voor de oorlog…

Wim Kramer1
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Nederlands onderzoek 
naar ‘Dunne-effecten’ 

(1934-1940)



wikkeld voor het Amerikaanse leger. Behalve voor lucht-
vaart had Dunne ook grote interesse in het verschijnsel 
dromen. Een onderwerp dat in die tijd voor de weten-
schap een mysterie was. Vanaf 1889 experimenteerde 
Dunne al met het noteren van zijn dromen om die later te 
combineren met gebeurtenissen in de wereld om te zien 
of er mogelijk precognitieve (voorspellende) droomfrag-
menten bij waren. Na enkele inleidende experimenten 
besloot hij hiervan een gedegen studie te maken. Deze 
studie resulteerde in het boek An Experiment with Time 
uit 1927. Dit boek heeft wereldwijd een enorme invloed 
gehad, werd in vele talen vertaald en talloze malen her-
drukt. Aangespoord door Dunne begonnen lezers hun 
dromen te onderzoeken op precognitieve elementen. De 
Nederlandse vertaling verscheen in 1935 onder de titel 
Buiten de grenzen van de tijd. De vertaler en bewerker 
was Yge Fopma, die in de inleiding bij de vertaling een 
aantal eigen ervaringen beschrijft.
De procedure voor het eigen droomonderzoek was, kort 
gezegd, als volgt. Leg naast je bed een pen en papier 
klaar. Train jezelf in het direct klaarwakker worden na 
een droom. Schrijf deze droom meteen zo uitvoerig 
mogelijk op en… slaap verder. Dit proces kan zich enige 
malen per nacht herhalen maar ook helemaal niet voor-
komen. De notities van de dromen bewaar je. Later kan 
blijken uit eigen ervaringen, ervaringen van familieleden 
of bekenden dan wel uit berichten in de media dat delen 
van de droom blijken overeen te komen (congruent 
zijn) met gebeurtenissen in de wereld. Men noemt dit 
een ‘Dunne-effect’, een (fragmentarisch) precognitief 
droomelement.

Kooy experimenteert
Gefascineerd door het boek van Dunne, begon Kooy zijn 
eigen dromen te onderzoeken op Dunne-effecten. Niet 
alleen de droominhoud of de betekenis ervan voor de 
dromer, maar ook het vraagstuk van ruimte en tijd, door 
Dunne in zijn boek ook uitvoerig behandeld, sprak de 
jonge ingenieur Kooy aan. Om de eigen experimenten 
zo goed mogelijk uit te voeren nam hij contact op met 
Dr. W.H.C. Tenhaeff, in die jaren al de bekendste para-
psycholoog in Nederland en tevens privaatdocent in de 
parapsychologie aan de Universiteit Utrecht. 
Het eerste verslag van de experimenten van Kooy ver-
scheen in het TvP van maart 1934.1 Naar aanleiding van 
dit artikel scheef Mr. J.C.M. Kruisinga, een notaris uit 
het Overijsselse Vriezenveen, op 13 maart een lange 
brief aan Kooy waarin hij liet weten het artikel met 

11TVP • TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE & BEWUSTZIJNSONDERZOEK • NR 1 • 2014

J.M.J. Kooy
Prof. Ir. Dr. J.M.J. Kooy (1902-1983) was een internatio-
naal erkend specialist op het gebied van de voorstuwing 
van raketten. Hij was co-auteur van het standaardwerk 
Ballistics of the future (1946) en jarenlang Nederlands 
grootste ruimtevaartdeskundige. Dat Kooy zich tevens 
intensief met parapsychologie heeft beziggehouden, zul-
len de meeste cadetten van de KMA, waar hij hoogleraar 
was, en studenten van de TU Delft, waaraan hij vele 
jaren doceerde, niet bevroed hebben. Ook de ingeni-
eurs van het KIVI en de officieren aan de Nederlandse 
Defensie Academie zullen waarschijnlijk verbaasd zijn 
te weten dat de naamgever van het ‘Prof. Johan Kooy 
Fonds’, het jaarlijks ‘Kooy Symposium’ en ‘De Prof. Kooy 
Afstudeerprijs’ zich zijn hele leven actief heeft bezigge-
houden met de parapsychologie.
Als student elektrotechniek aan de TU Delft raakte hij 
geïnteresseerd in het onderzoek naar voorspellende 
dromen (proscopische dromen) zoals beschreven in 
An Experiment with Time door de Britse ingenieur J.W. 
Dunne (1927). Deze interesse heeft hij zijn leven lang 
gehouden. Naast zijn wetenschappelijke publicaties op 
het gebied van ruimtevaart, publiceerde hij regelmatig 
over het vraagstuk van ruimte, tijd en de grenzen van het 
menselijk bewustzijn. Dat Kooy zijn interesse in de para-
psychologie niet verborgen hield, mag blijken uit de vele 
lezingen die hij namens de SPR heeft gehouden. Hoeveel 
wetenschappers durven het vandaag de dag nog aan om 
op een internationale ruimtevaartconferentie2 een voor-
dracht met de titel ‘Ruimte en Tijd’ aan te kondigen en 
de lezing te beginnen met de mededeling: “Ik moet me 
allereerst verontschuldigen dat het onderwerp van mijn 
lezing eigenlijk niets met ruimtevaart van doen heeft”?

J.W. Dunne
John William Dunne (1875-1949) begon zijn loopbaan in 
1900 als militair en maakte als onderluitenant de Tweede 
Boerenoorlog mee. Dunne had grote interesse voor de 
luchtvaart, een vakgebied dat toen nog in de kinder-
schoenen stond. Immers pas in 1903 zouden de gebroe-
ders Wright de eersten zijn die – middels een vlucht van 
30 meter – bewezen dat vliegen met een vliegmachine 
echt mogelijk was. Vanwege gezondheidsproblemen had 
Dunne de gelegenheid om zich intensief in het fenomeen 
‘vliegtuig’ te verdiepen. Al in 1904 bouwde hij een eerste 
zweefvliegtuig, spoedig gevolgd door experimentele 
modellen met motoraandrijving. Tussen 1907 en 1912 
werden door hem maar liefst tien vliegtuigmodellen ont-
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grote belangstelling te hebben gelezen, maar er ‘plat 
gezegd’ geen woord van te geloven. Kruisinga had in 
de jaren twintig zelf ook zijn dromen genoteerd en was 
van mening dat de inhoud van dromen steeds terug te 
voeren was op eigen ervaringen in het dagelijks leven 
(dagresten). Dat er een precognitief element in zou zit-
ten, leek hem zeer onwaarschijnlijk. Kooy reageert per 
kerende post op deze brief waarbij hij uitvoerig ingaat 
op de argumentatie van Kruisinga. Dit heeft tot gevolg 
dat Kruisinga vanaf 28 maart zijn dromen weer is gaan 
noteren en al spoedig ontstaat tussen beiden een inten-
sieve correspondentie waarbij de dromen inhoudelijk in 
detail worden besproken. Kruisinga ziet zichzelf hierbij 
als ‘proefpersoon’. De analyse van zijn dromen laat hij 
aan Kooy over. Tenhaeff is hier zijdelings, als adviseur 
voor methodologische kwesties en parapsychologische 
duidingen, bij betrokken. Een jaar later publiceert Kooy 
in het TvP in een lang doortimmerd artikel2 de resultaten 
van hun experimenten. In het eerste deel van het artikel 
geeft Kooy een kwalitatieve beschrijving van opmerke-
lijke Dunne-effecten, ook aan de hand van de nagelaten 
droomnotities door Mr. C.P. van Rossem, en casuïstiek 
die bij Tenhaeff is binnengekomen naar aanleiding van 
zijn colleges voor de Universiteit Utrecht. Kooy betrekt bij 
zijn analyse van deze casuïstiek ook de psychoanalyse 
van Freud. In het tweede deel van het artikel tracht Kooy 

een meer analytische, statistische, benadering van het 
Dunne-effect te geven. Zo stelt hij een grafiek op die de 
frequentie aangeeft van een Dunne-effect in relatie tot 
de verstreken tijd tussen droom en uitkomst. Het blijkt 
dan dat de meeste Dunne-effecten zich binnen 24 uur na 
de droom realiseren. Tussen 24 en 48 uur is het aantal 
al aanmerkelijk gedaald en tussen 3 en 40 dagen neemt 
het aantal realisaties af tot af en toe een incidenteel 
geval. De natuurwetenschappelijke achtergrond van Kooy 
toont zich in dit artikel duidelijk. Hij structureert zijn data 
en bespreekt alle mogelijke verklaringen voor dromen en 
het precognitieve karakter daarvan waarbij hij, opmer-
kelijk, aan de toen gangbare psychologische modellen 
nogal eens het karakter ‘onwaarschijnlijk’ meegeeft. Het 
is ook duidelijk dat Kooy een zeer intensieve, internatio-
nale literatuurstudie van het onderwerp heeft gemaakt. 
Als natuurwetenschapper zoekt hij de verklaring van 
precognitie in het ruimte-tijd-probleem zoals dat destijds 
in de theoretische natuurkunde dankzij de relativiteits-
theorie van Einstein speelde.

Kruisinga raakt gefascineerd
Kooy en Kruisinga onderhouden in de jaren 1935-1936 
een zeer intensieve correspondentie die, deels, be-
waard gebleven is. Hieruit blijkt dat ze ook bevriend 
raken. Behalve lange besprekingen van droominhouden 
en uitvoerige pogingen tot analyse, is in deze corres-
pondentie ook veel te vinden over de gang van zaken 
binnen de SPR, waarin beiden actief waren. Een voor-
beeld hiervan is de discussie bij de totstandkoming 
van de Nederlandse vertaling van het boek van Dunne. 
Uitgeverij Leopold verzocht Kooy om een paar pakkende 
voorbeelden die dan vooraf breed in de publiciteit 
gebracht konden worden door plaatsing in publiekstijd-
schriften, om zo het boek effectief te promoten. Zowel 
Kooy als Kruisinga weigerden hun droomanalyse af te 
staan voor deze reclamecampagne. Ze kozen nadrukke-
lijk voor een zo zuiver mogelijk wetenschappelijke aan-
pak en niet voor het populariseren van de parapsycholo-
gie om commerciële redenen van een uitgever.
Kruisinga is, zoals je van een notaris ook kan verwach-
ten, bijzonder kritisch wat betreft het accepteren van 
het voorspellende karakter van een droom. Toch blijkt 

Deze (originele) grafiek geeft de frequentie aan van een Dunne-effect in relatie tot de verstreken 
tijd tussen droom en uitkomst bij de dromen van Kooy en die van Kruisinga. (TvP, 1935, p. 276).
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hij langzamerhand van inzicht te veranderen, want in 
zijn brief van 2 juni 1935 schrijft hij bij een diepgaande 
discussie over een mogelijk Dunne-effect ineens de tus-
senzin “nu ik proscopie in het algemeen aanvaard”.
Over een periode van drie jaar noteert Kruising maar 
liefst 1424 dromen. Kooy maakte hiervan een cijferma-
tige analyse. 69 van deze dromen hadden volgens Kooy 
een precognitief element (Dunne-effect). Bij meer dan 
60 dromen werd het Dunne-effect binnen 24 uur gerea-
liseerd. 
Terwijl Kooy minder tijd beschikbaar krijgt – hij werkt 
aan een proefschrift – om zich met de experimenten 
bezig te houden, heeft Kruisinga de smaak inmiddels 
goed te pakken gekregen. Onder de lange titel ‘Proeve 
van subjectieve beoordeling van een twijfelachtig geval 
van proscopisch effect’ verschijnt van zijn hand een ar-
tikel in het TvP waarin hij “objectief twijfelachtige doch 
subjectief niet te licht bevonden gevallen” uitvoerig 
bespreekt.3 De formele en ingewikkelde zinsbouw van 
het artikel toont dat hier een echte notaris aan het woord 
is. Kruisinga is en blijft kritisch, maar staat open voor 
brede interpretatiekaders. Zijn verhandeling laat echter 
zien dat een congruentie tussen doom en realisatie hoe 
dan ook altijd een sterk subjectief (persoonlijk) karakter 
heeft. Kruisinga waarschuwt dan ook tegen het te mak-
kelijk accepteren van een Dunne-effect, zeker wanneer 
de droom geduid wordt vanuit de symboliek. Als recht-
geaard jurist zou Kruisinga graag exacte criteria kennen 
voor de besluitvorming, maar als praktiserend jurist 
snapt hij maar al te goed dat dit in de praktijk van al-
ledag een onmogelijk te stellen eis is. Het blijft hoe dan 
ook een subjectieve afweging. 
Uit de brieven van Kruisinga blijkt dat ook hij steeds 
minder tijd beschikbaar heeft voor het onderzoek dan 
gewenst. Zijn notarispraktijk krijgt het steeds drukker. 
Zelfs het aannemen van een klerk brengt niet voldoende 
verlichting. Het bijhouden van droomnotities wordt dan 
ook steeds moeilijker. Het analyseren van het reeds ver-
gaarde materiaal zal Kruisinga echter nog een paar jaar 
bezighouden. Hij publiceert hierover een vierdelige reeks 
doorwrochte artikelen in het TvP onder de titel ‘Dunne-
effect of toeval?’ waarin hij een gedetailleerd subjectief 
overzicht en een mathematische analyse geeft van 2007 

droomnotities door hemzelf als proefpersoon gemaakt 
over een periode van 785 dagen.4 In het tweede deel5 
bespreekt hij ‘de negatieve resultaten en hun mogelijke 
betekenis’, gevolgd door een verhandeling over de ‘em-
pirische bepaling der toevalskansen in een proefreeks 
volgens Dunne’6 en tot slot, in 1940, ‘de ijking der proe-
freeks en mijn voorlopig oordeel over het experiment’.7 
Door het uitbreken van de oorlog verschijnt na 1941 het 
TvP niet meer. Na de oorlog publiceert Kruisinga in 1949 
nog een artikel8 in het TvP en zal Kooy, die inmiddels van 
student tot hoogleraar is geworden, nog tal van artikelen 
over het onderwerp ‘tijd, ruimte en bewustzijn’ publice-
ren.9, 10, 11, 12, 13

De bewaard gebleven correspondentie tussen Kooy en 
Kruisinga en hun reeks doorwrochte artikelen in het TvP 
laten zien hoe men al in de jaren dertig een parapsy-
chologisch fenomeen zoals de voorspellende droom 
op een serieuze wijze wetenschappelijk probeerde te 
vatten, door actief na te denken over methodologische 
vraagstukken, zoals het elimineren van mogelijk fout-
bronnen en over hoe spontane (‘free response’) data 
statistisch kan worden geanalyseerd. Hiermee was men 
internationaal gezien op een unieke wijze bezig. Doordat 
de publicaties alleen in het Nederlands verschenen, is 
het werk van Kooy en Kruisinga naar Dunne-effecten niet 
doorgedrongen in de internationale parapsychologische 

Prof. Ir. Dr. J.M.J. Kooy.



Josine Bakkes heeft voor haar studie Media en Cultuur aan 
de Universiteit van Amsterdam gebruikgemaakt van het 
HJBF-archiefproject voor haar bachelorscriptie ‘Para’normal 
Television; the Construction of authenticity in paranormal rea-
lity television shows in the Netherlands (2013). De invalshoek 
waarbij ze de parapsychologie bekijkt door de ogen van de 
entertainmentindustrie, geeft interessante verklaringen waar-
om programma’s als Derek Ogilvie, Char, Astro TV en Ghost 
Whisperer – waarop parapsychologen zoveel inhoudelijke 

Archieven worden scripties

Wim Kramer

Het verzamelen van documentatie betreffende parapsy-

chologie en spiritisme, en die via universiteitsbibliotheken 

en archiefinstellingen voor algemeen gebruik beschikbaar 

maken, heeft alleen zin als er ook iets met deze collecties 

wordt gedaan. Om een indruk te geven van gebruik binnen 

verschillende vakgebieden, presenteren we een beknopt 

overzicht van enkele recente studies waarbij door stu-

denten gebruik is gemaakt van het archiefproject van Het 

Johan Borgman Fonds (HJBF).

literatuur. Dit neemt niet weg neemt dat het een knap 
stukje werk is geweest dat beide mannen toch maar ja-
renlang naast hun drukke banen geheel vrijwillig hebben 
verzet. n

Noten
1 Dit artikel is een bewerking van de voordrachten gehouden door 

Wim Kramer bij de International Dream Conference te Amsterdam 

(juli 2011) en op de Workshop van de WGFP te Offenburg, Duitsland 

(oktober 2011). 

2 ‘Raum und Zeit’, XXIII Raumfahrtkongress, Salzburg, 20-29 juni 

1974.
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kritiek hebben die maar niet gehoord lijkt te worden door 
de programmamakers – zo populair zijn. 
Beeldvorming in de massamedia zoals de tv is pas zo’n 
40 jaar actueel. Al langer speelt de parapsychologie, en 
meer nog het spiritisme, een rol in de literatuur. Eind 19e 
eeuw was het spiritisme op haar hoogtepunt en werden 
heftige pro/contra-discussies gevoerd in de dag- en 
weekbladen. Ook in de literatuur kreeg het spiritisme 
een plaats. Olivier Gee, student aan de Universiteit 
Utrecht, heeft in zijn masterscriptie Wolken met Gouden 
Boorden; de laatste twee historische romans van H.J. 
Schimmel in het licht van zijn spiritistische overtuiging 
(2011) een doorwrochte analyse gemaakt van de rol van 
het spiritisme in leven en werk van Schimmel. Olivier 
heeft hiervoor dagen doorgebracht bij het HJBF in Odijk, 
waar het archief van de Nederlandse Vereniging van 
Spritualisten HARMONIA werd bewerkt en geïndexeerd. 
In november 2013 is dit archief overgedragen aan Het 
Utrechts Archief waar het nu publiekelijk toegankelijk is. 
Het onderzoek naar parapsychologische elementen in de 
literatuur is een nog vrijwel onontgonnen terrein. In de 
jaren tussen beide wereldoorlogen zijn heel wat romans 
gepubliceerd waarin de spiritistische levensovertuiging 
als voorbeeld voor een betere samenleving en geluk 
wordt gepropageerd. Een Nederlands voorbeeld hiervan 
is medium, propagandiste en auteur mejuffrouw Jacoba 
C. Calkoen. Behalve spiritistisch geïnspireerde gedichten 
heeft ze romans op haar naam staan. De bekendste is 
Levensopgang uit 1933, waarin een jonge huisarts en 
zijn ontwikkeling van ‘blinde’ wetenschapper tot ‘ziende’ 
gevoelsmens centraal staat waardoor hij pas een waar-
achtig arts voor zijn patiënten kan zijn omdat hij hen 
meer te bieden heeft dan pillen. Bij het archiefproject is 
in een oude boekenkist een tiental originele manuscrip-
ten van Calkoen gevonden. Deze zijn in 2010 door HJBF 
overgedragen aan het Letterkundig Museum in Den Haag 
en aldaar publiekelijk toegankelijk.
Iris van der Knaap, studente aan de Universiteit Utrecht, 
heeft in de lente van 2012 veel tijd in Odijk doorgebracht 
en nauwkeurig een aantal jaargangen spiritistische tijd-
schriften doorgenomen op zoek naar verwijzingen over 
de Eerste Wereldoorlog. Haar paper War against War! The 
response of the Spiritualist in the Netherlands to the First 
Wold War (2012) behandelt een thema dat in Nederland 
nog niet eerder is onderzocht. Het vinden van relevante 
literatuur was dan ook een hele klus, maar is haar ge-
lukt. Haar conclusies zijn interessant. Spiritisten zagen 
de oorlog vooral als uiting van het groeiende materia-

lisme en ageerden daartegen met antimilitarisme en pro-
pageerden pacifisme. We moeten als samenleving open-
staan voor het eeuwig geestelijk leven en minder waarde 
hechten aan aardse, materiële zaken. Haar scriptie is 
vernieuwend omdat hierin de spiritistische beweging 
geportretteerd wordt als een oprechte levensovertuiging 
die ook politieke consequenties heeft.
In haar paper Het succes van de paragnost Gerard Croiset 
(2013), probeert de Utrechtse studente Roos Harms te 
verklaren hoe het komt dat Gerard Croiset en Prof. W.H.C. 
Tenhaeff wereldberoemd geworden zijn. Een vraag die 
relevant is voor het vakgebied van de parapsychologie. 
Immers, een probleem voor de parapsychologie is dat 
sommige paragnosten en parapsychologen zulke media-
beroemdheden worden dat het ‘bekende Nederlander-
zijn’ het zicht op hun ‘paranormale’ verdiensten ver-
blindt. Over het koppel Croiset-Tenhaeff is in de loop der 
jaren veel onzin geschreven, zowel door enthousiaste 
volgelingen als door hardcore sceptici. Internationaal 
is Croiset vooral bekend om zijn opsporingswerk. 
Doorgaans op uitnodiging van familie of politie heeft 
Croiset zich over de hele wereld ingezet om vermiste per-
sonen (vooral kinderen) terug te vinden.
Sabine Crooijmans, studente aan de Universiteit voor 
Humanistiek in Utrecht, heeft zich hierover gebogen in 
haar paper Psychics and missing persons cases (2011). 
Ze benaderde het onderwerp op basis van de omvangrij-
ke literatuur en heeft daarvoor dankbaar gebruikgemaakt 
van het materiaal aanwezig binnen het HJBF archiefpro-
ject. Hetzelfde onderwerp is ook behandeld door Priscilla 
van Hal in haar masterscriptie Paragnosten in opspo-
ring; het gebruik van paragnosten door de Nederlandse 
politie (2012), voor de opleiding criminologie aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam. De scriptie bevat een li-
teratuurstudie, vragenlijstonderzoek en interviews met 
elf experts: paragnosten, parapsychologen, justitie en 
politie. Haar 111 pagina-dikke scriptie is een ware bron 
van informatie op dit gebied geworden, hetgeen onder 
meer blijkt uit het feit dat haar scriptie ruim aandacht 
heeft gekregen in de media. Zowel in dagbladen als op tv 
is de begeleider van Priscilla, criminoloog Jasper van der 
Kemp, uitvoerig aan het woord geweest en is de publieke 
discussie over het nut van het gebruik van paragnosten 
eind 2012 weer ouderwets losgebarsten, met als gevolg 
dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie door 
kamervragen min of meer gedwongen werd hierover een 
formeel standpunt in te nemen. Hij ziet geen reden het te 
verbieden. n
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Bij spiritistische seances wordt traditioneel gebruikgemaakt van hulpmiddelen om de communicatie te 
optimaliseren tussen onze aardse wereld en de overgegane zielen in de geestenwereld. In archieven zijn 
deze hulpmiddelen echter niet terug te vinden. Een groot gemis, want zonder de kennis hiervan 
is het bijna onmogelijk voor onderzoekers om te begrijpen wat zich tijdens seances 
in de negentiende en twintigste eeuw precies afspeelde. De hulpmid-
delen en de kennis erover verdwijnen in rap tempo. Archieven 
nemen alleen papieren documenten en foto’s op en voor 
(universiteits-)musea zijn ze – nog – niet interessant 
genoeg. Hierdoor verdwijnen deze apparaten 
uiteindelijk vaak in de vuilnisbak. Reden om 
een paar van deze hulpmiddelen uit onze 
collectie toe te lichten. In dit artikel een 
kleine greep uit de apparaten die we in 
de afgelopen jaren hebben onderge-
bracht bij ons archiefproject. 

Wim Kramer

Ouija-bord & glaasje draaien
Bij spiritistische seances werd vanaf de tweede helft van 
de negentiende eeuw steeds vaker gebruikgemaakt van 
hulpmiddelen om de communicatie met de geestenwe-
reld zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De oervorm 
van deze communicatie was het klopgeluid waarmee de 
gezusters Fox in maart 1848 het moderne spiritisme op 
de kaart hebben gezet. Er werd een seance gehouden, 
het medium ging in trance, stelde vragen aan de entiteit 
aan gene zijde en vanuit de geestenwereld kwam mid-
dels een eenvoudige code antwoord. Eenmaal kloppen 
voor ja, twee maal was weet niet en driemaal kloppen 
betekende nee. Van alle communicatietechnieken die 
later bij seances in de negentiende en begin twintigste 
eeuw werden uitgeprobeerd, is het Ouija-bord (spreek 
uit aan elkaar: het Franse ‘Oui’ en het Duitse ‘Ja’) wel 
het meest bekend gebleven. Het bestaat uit een houten 
of dik kartonnen bord waarop de letters van het alfabet, 
de cijfers 0 t/m 9 en de woorden ‘JA’ en ‘NEE’ zijn aan-

Planchette voor automatisch schrift. Deze planchette 
is voor de rechterhand. Het potlood zit er nog in.

Eberhard Bauer (links) en Wim Kramer ieder met een Ouija-bord in de hand.
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gebracht. Het medium hield een planchette in de hand 
(dat is een plankje op makkelijk rollende wieltjes met 
daaraan een pijltje), ging in trance, en stelde haar li-
chaam beschikbaar voor entiteiten die haar hand met de 
planchette vanuit de geestenwereld bewogen en daar-
mee letters en cijfers op het bord aanwezen. Een van de 
aanwezigen bij de seance noteerde deze letters en cijfers 
en zo werd een bericht vanuit gene zijde doorgeven. 
Deze Ouija-borden zijn nog steeds (als speelgoed!) in 
de handel verkrijgbaar. Het onder tieners populaire tijd-
verdrijf van ‘glaasje draaien’ is feitelijk een versimpelde, 
goedkope uitvoering van het Ouija-bord. De letters van 
het alfabet worden in een cirkel op de grond of op een 
tafel gelegd. In het midden van de cirkel zet men een 
omgekeerd glas neer. De aanwezigen gaan er in een 
cirkel omheen zitten en leggen ieder een vinger op het 
glas. Nu worden vragen gesteld aan entiteiten aan ‘gene 
zijde’. Is de juiste stemming in de groep aanwezig dan 
begint het glas als vanzelf, te bewegen en gaat net als de 
planchette langs de letters om zo woorden en soms zelfs 
hele zinnen te vormen. 

Automatisch schrift en direct schrift 
Bij het zogeheten automatisch schrift, is de punt van de 
planchette vervangen door een potlood en stuurt een 
entiteit uit de geestenwereld de hand van het tranceme-

dium die dan, in trance, letters, woorden en soms hele 
epistels schrijft. In archieven zijn hiervan nog voorbeel-
den te vinden. In het archief van Harmonia bevinden zich 
ouderwetse schoolschriften vol met een haast onlees-
baar handschrift waarin de boodschappen uit de gees-
tenwereld in automatisch schrift zijn neergeschreven.
Het echte ‘ouderwetse’ directe schrift vond meestal 
plaats op school-leitjes. Op lagere scholen (basis-
scholen) werd in de negentiende eeuw en tot in de 
jaren dertig van de twintigste eeuw, door de leerlingen 
geschreven met een griffel op een lei. Voordeel was dat 
men na de schrijfoefening alles kon wissen en zo geen 
duur papier hoefde te gebruiken voor het leren schrijven. 
In spiritistische literatuur uit het begin van de twintigste 
eeuw komt de term ‘in de leitjes’ vaak voor. Wat wil dit 
zeggen? Om zeker te zijn dat geen bedrog in het spel 
was bij een seance werden twee lege leitjes ‘face to face’ 
aan elkaar gebonden. Vervolgens stevig omwikkeld met 
touw, een lakzegel erop en ook dit geheel werd nog eens 
in stevig pakpapier gewikkeld dat ook weer met een 
lakzegel werd afgesloten. Dan kon de seance beginnen. 
Het medium ging in trance en na verloop van tijd, als het 
medium uit de trancetoestand ontwaakt was, werd het 
papier en het touw weer van de leitjes afgewikkeld en 
werd gekeken of een entiteit iets had geschreven aan de 
twee zijden die ‘face to face’ op elkaar gebonden waren. 

Geestentoeter voor trompetseances.
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Stond er een tekst in, dan was het spiritistisch bewijs 
geleverd. Immers geen sterveling zou iets hebben kun-
nen schrijven op twee leitjes die ‘face to face’ aan elkaar 
gebonden zijn. 

Directe stem
Een ander bekend object uit de seancekamer is de zo-
geheten trompet. In het Nederlands tegenwoordig ook 
vaak, oneerbiedig, aangeduid als ‘geestentoeter’ van-
wege de toetervorm. De juiste spiritistische benaming 
is ‘trompet’ waarmee niet het muziekinstrument wordt 
bedoeld, maar een vertaling van het Engelse woord 
‘trumpet’ in de betekenis van rondbazuinen. Feitelijk is 

het een ouderwetse megafoon – zoals die nog steeds 
wordt gebruikt bij roeiwedstrijden – die tijdens een se-
ance door de seancekamer zweeft en die de entiteit uit 
de geestenwereld gebruikt om de zwakke stem uit het 
geestenrijk te versterken zodat die voor alle deelnemers 
aan de seance hoorbaar wordt. Men spreekt in dit geval 
van een seance met directe stem.

Geestenlampje
De hiervoor genoemde hulpmiddelen dienden om de 
communicatie tussen de geestenwereld en onze aardse 
wereld te optimaliseren. Maar het kwam ook vaak voor 
dat een seance werd gehouden en geen entiteit van zich 
liet horen, hoe het medium ook haar (de spiritistische 
mediums waren overwegend dames) best deed en in 
trance ging, en hoe de deelnemers aan de seance (in 
de oude literatuur vaak ook ‘aanzitters’ genoemd) ook 
hun best deden door hand in hand een gesloten cirkel 
met het medium te vormen en luidkeels – stichtelijke 
– liederen te zingen. De seance werd dan als mislukt 
beschouwd, waarna de ‘aanzitters’ teleurgesteld huis-
waarts keerden.
Zo rond 1920 ontstond het idee dat de geestenwereld 
niet veel zou verschillen van de aardse wereld en dat de 
entiteiten soms gewoon geen zin hadden (netjes gezegd 
‘niet gedisponeerd’ waren) om het moeizame contact 

met het aarde bestaan te leggen of helemaal niet in de 
seancekamer aanwezig waren. Als men zou weten 
wanneer de entiteiten ‘thuis waren’ en zin hadden 
om contact met onze wereld te leggen, zou de 
slagingskans van een seance toenemen. Nu was 

het eind negentiende eeuw onderzoekers al 
opgevallen dat tijdens succesvolle seances de 

‘aanzitters’ vaak een koude luchtstroom in 
de seancekamer waarnamen. De conclusie 
was dat de aanwezige entiteit door de 
seancekamer zweefde en daarbij een 
stroming in de aanwezige lucht veroor-
zaakte. Uitgaande van dit ervaringsfeit 

werd de zogenaamde geestenbel, ook 
wel contactbel genoemd of – in een iets 

andere technische uitvoering – het gees-

Geestenlampje uit de jaren dertig.
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tenlampje ontwikkeld. In de jaren dertig wordt over het 
geestenlampje en de geestenbel met enige regelmaat 
enthousiast geschreven in de Nederlandse spiritistische 
tijdschriften zoals Het toekomstig Leven en Spiritische 
Bladen. Zo schrijft in 1933 H. de Boer uit Leeuwarden in 
Spiritische Bladen: “Het ‘belletje’ heeft in Leeuwarden 
veel opgang gemaakt en wordt hier met meer en daar 
met minder resultaat gebruikt. Dit hangt vermoedelijk 
van de samenstelling van de kring af, terwijl m.i. ook 
voor experimenteren op dit gebied een bepaald soort 
mediumschap nodig is. Bij de familie X zijn de verschijn-
selen verrassend, terwijl ze, door de wijze waarop ze tot 
stand komen, moeilijk anders dan door de spiritistische 
hypothese verklaard kunnen worden.” Aansluitend geeft 
hij een paar voorbeelden waarbij het belletje een belang-
rijke rol in het succes van de seance heeft gehad. Begin 
jaren zestig komt de contactbel hernieuwd in de belang-
stelling en schrijft een zekere mevrouw R. in jaargang 
1962-1963 van Spiritische Bladen over haar ervaringen 
ermee uit de jaren dertig. Een aardige anekdote is dat de 
toen al beroemde parapsycholoog W.H.C. Tenhaeff over 
de successen met dit apparaat had gehoord en het zelf 
wel eens wilde meemaken. Hij heeft een hele avond tot 
diep in de nacht bij de familie R. aan de keukentafel ge-
zeten, maar het belletje liet geen toon horen. 
Wat is het ‘belletje’? Het is een heel eenvoudige elek-
trische schakeling bestaande uit een batterij, een huis-
deurbel (of een klein lampje) en een zelfgemaakte, een-
voudige, metalen contactbalans samen op een plankje 
gemonteerd. Als er geen entiteit in de seancekamer 
aanwezig is, is er geen luchtstroming en is de balans in 
evenwicht. Ontstaat er een luchtstroming dan zal hier-
door de ene kant van de balans een opwaartse- en de 
andere zijde van de balans een neerwaartse kracht on-
dervinden. Hierdoor gaat de balans naar de ene of ander 
kant hangen en maakt daarmee elektrisch contact in de 
schakeling waardoor de bel overgaat of het lampje gaat 
branden. Dit is dan het teken dat er een entiteit in de 
kamer aanwezig is en dat er dus ideale omstandigheden 
zijn voor het houden van een seance.
In de jaargang van 1936 van Spiritische Bladen wordt in 
het maart-, mei- en juni-nummer veel aandacht aan dit 

apparaat gegeven. Inclusief uitvoerige instructies hoe 
zelf een contactbel of geestenlampje te maken. Dat dit 
hulpmiddel een heftige discussie op gang bracht tussen 
de spiritisten enerzijds en de parapsychologische onder-
zoekers van de SPR anderzijds, zal een ieder duidelijk 
zijn. Zo schreef SPR-lid notaris Kruisinga aan J.M.J. Kooy 
hierover in een brief van 27 januari 1937. Kruisinga was, 
als deskundige, gevraagd om een parapsychologisch 
standpunt over de contactbel in te nemen. “Allemaal 
onzin” was zijn conclusie. 

Te zien
Van 12-14 juni wordt in Utrecht de internationale 
conferentie ‘Preserving Historical Collections of 
Parapsychology’ gehouden. Bij deze conferentie zal een 
uitstalling zijn van artefacten uit het spiritisme, waaron-
der de in dit artikel beschreven hulpmiddelen, maar ook 
zullen mediamiek-ontvangen schilderijen en tekeningen 
uit de periode voor WO II tentoongesteld worden. 
Voor meer informatie en aanmelden, zie:
www.hetjohanborgmanfonds.nl 
of zoek op Google: ‘PHCP 2014’. n

Leitje met direct schrift, verkregen op een 
seance in Bloemendaal, gehouden op 

20 april 1932 met het medium dhr. Lijs.
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Loes Modderman

Het Gezelschap

(1859-1879)

Ergens moest een begin gemaakt 
worden met ex perimenten van 
Neder landse bodem, in die op-

merkelijke stroming die ons land 
in de vijftiger jaren van de ne-

gentiende eeuw vanuit Amerika 
overspoelde. Er was geen ontko-
men aan. Het beroemde Schotse 
medium Daniel Dunglas Home 

(1833-1886) had zich ten paleize 
van Koningin Sophie van zijn fe-
nomenale kant laten zien en hier 
zelfs een ring voor gekregen. Den 

Haag was in rep en roer…
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De man die D.D. Home in de winter van 1857/58 
naar Nederland haalt, is de vermogende Johannes N. 
Tiedeman Marthese. Vier seances geeft Home voor de 
koningin in Paleis Noordeinde en slechts een enkele voor 
ander publiek. Voor een langer bezoek is geen tijd, Home 
gaat verder naar Parijs. Wel moedigt hij Majoor Revius, 
bij wie hij in Den Haag logeert, aan om zelf te gaan expe-
rimenteren. In feite heeft Revius dat al enkele jaren ge-
daan, net als Jacob Dirk van Herwerden, een vriend van 
Tiedeman Marthese, en ex-gouverneur in Nederlands-
Indië, waar hij wonderlijke dingen heeft meegemaakt. 
Het Hollandse ongeloof heeft bij deze mensen in de loop 
der jaren plaatsgemaakt voor een gepast ontzag voor ‘de 
Stille Kracht’. Over de geheimzinnige Javaanse ‘steenen-
regens’ wordt ook in de Nederlandse en Indische pers 
en in spiritistische bladen vanaf 1825 en later verslag 
gedaan. Wie daar meer over wil weten: Coen Ackers 
schreef in Het regent steenen – De spirituele erfenis van 
Nederlands-Indië (2007) over de relatie tussen die vaak 
schokkende paranormale ervaringen en het opkomend 
spiritisme in Nederland. 
In vele Nederlandse huiskamers wordt al in de vijftiger 
jaren de tafeldans beoefend. Zo ook in het gezin van Van 
Herwerden en Majoor Revius, die een mediamieke zoon 
blijkt te hebben. Men experimenteert wat, maar niet 
met groot succes. Van Herwerden heeft een talentvolle 
Javaanse bediende van 14 jaar, Aridjan Cherubon, en 
daarnaast nog twee andere Javaanse kinderen die als 
medium optreden. Het bezoek van D.D. Home brengt 
alles in een stroomversnelling. Begin 1858 dient zich 
bij Van Herwerden een Spaanse monnik aan die zich 
Paurellus noemt. Paurellus is, behalve Bijbelvast, ook 
een muziekliefhebber. Coen Ackers schrijft: “Bij tijd en 
wijle arriveert hij met een heel gezelschap muzieklief-
hebbende geesten. Paurellus speelt op de accordeon, 
een geestenvriend op de piano, een levende vrouw op 
de mondharmonica, en een andere gast op de gitaar.” 
We zien het voor ons, min of meer.
Het is de moeite waard je te verplaatsen in die tijd, toen 
Nederland nog zo vast in de greep was van ‘het geloof’, 
en de sociale verhoudingen vastlagen. Opeens is er die 
nieuwigheid van het spiritisme die, al is het maar om de 
sensatie, een hoop mensen aanspoort om het ook eens 
zelf te proberen. Dat leidt niet alleen tot veel bedrog van 
minder scrupuleuze types, maar ook tot heftig verzet van 
de kerken en wetenschappers, uiteraard om verschil-
lende redenen. Om anderen te kunnen overtuigen zijn ar-
gumenten nodig en die argumenten kunnen alleen in de 

praktijk gevonden worden. Tegenwoordig is ‘wetenschap’ 
het terrein van academici, maar in de negentiende eeuw 
werd het begrip ‘wetenschappelijke bestudering’ wat 
ruimer gebruikt. 
Vanuit de behoefte om de spiritistische gebeurtenis-
sen systematisch te onderzoeken en daarmee het spi-
ritisme een respectabel karakter te geven, verzamelt 
Van Herwerden in Den Haag in 1859, een jaar na het 
optreden van het medium D.D. Home, een kring van 
heren uit de hogere standen om zich heen. De meesten 
hebben met een Indische achtergrond, onder wie Majoor 
Johannes Revius, Minister van Koloniën Cornets de Groot 
en enkele andere notabelen. Vanuit die kring van geïn-
teresseerden wordt op 2 december 1859 de vereniging 
‘Oromase’ opgericht, waarvan Revius voorzitter wordt en 
A.J. Riko secretaris. 
De keuze voor de naam ‘Oromase’ behoeft enige toelich-
ting: volgens de stukken van de vereniging zou Oromase 
‘beginsel van het goede’ betekenen. “Maar,” schrijft 
Coen Ackers, “volgens een bekend boek over magie uit 
die tijd is het ook de naam van de vader van Zoroaster, 
de mysterieuze magiër die 6000 jaar voor Plato zou heb-
ben geleefd.” Merkwaardig is dat Emma Hardinge Britten 
‘Oromase (or Ormuzd)’ schrijft, maar die alternatieve 
naam wordt in de stukken, voor zover ik weet, nooit ge-
noemd en ook Coen Ackers noemt hem niet. Ormuzd is 
een andere naam voor Ahura Mazda, ook wel Ohrmazd. 
Ahura Mazda is de Grote Geest, meer Geest dan God van 
het Perzische Zoroastrianisme. Etymologisch is de stap 
van Ormuzd naar Oromase maar klein. ‘Beginsel van het 
Goede’ is dan een vrije, maar niet onaannemelijke inter-
pretatie. 
Artikel 1 van het Algemeen Reglement zegt: “Het 
Gezelschap stelt zich ten doel het onderzoek en de 
nuttige toepassing der zoogenaamde ONWEEGBARE 
STOFFEN.” Worden daar geesten mee bedoeld? Ja, 
daar worden geesten mee bedoeld, vallend onder 
IMPONDERABILIA, zoals het eerste en enige nummer 
van het tijdschrift dat Oromase in 1860 uitgeeft, ons laat 
weten. Liefst veertig verschillende imponderabilia zijn 
er die de vereniging zich ten doel stelt te onderzoeken. 
Die zijn niet direct voor de hand liggend – zo lijkt het – 
zoals onderzoek naar aardmagnetisme, de werking van 
geneesmiddelen, over de zintuigen, de ‘toepassing der 
telegraphie op schepen’, de ‘invloed van electriciteit in 
de scheikunde’, verschijnselen uit de Bijbel, het wezen 
van somnambulisme en ga zo maar door. Ik denk dat er 
heel wat op deze lijst staat waar nodig onderzoek naar 
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gedaan kan worden. In het voorwoord zegt de schrijver: 
“Vooralsnog moet het (gezelschap) zich hoofdzakelijk 
bepalen tot het onderzoek van die dingen, welke geene 
kostbare werktuigen, geene belangrijke kosten, maar des 
te meer goeden wil, volharding en onbevangenheid van 
oordeel eischen. Het gezelschap onderzoekt, wenscht tot 
onderzoek aan te sporen, maar stelt geene meening op 
den voorgrond, want het wil de waarheid aannemen en 
erkennen, ook met opoffering van eigene geliefkoosde 
meeningen.”
Maar ondanks dat alles: het wil niet. Zo succesvol als 
de experimenten bij Revius en Van Herwerden waren, zo 
resultaatloos is Oromase. Niet omdat de heren niet heel 
serieus zijn en trouw aan hun opdracht, maar omdat de 
geesten wegblijven. Misschien zijn die door de heren te 
wetenschappelijk tegemoet getreden. Misschien was ook 
de tijd nog niet rijp genoeg. In ieder geval is Oromase, in 
de wandeling Oromase I, na acht maanden ter ziele. Van 
Herwerden gaat nog tot 1862 door met de huisseances. 
Op 2 oktober 1862 verschijnt de geest Paurellus voor 
het laatst. Van Herwerden overlijdt in 1879, Revius al 
eerder, in 1871. A.J. Riko meldt dat ook Aridjan, het jonge 
Javaanse medium dat nooit zin heeft gehad in de hem 
toebedeelde rol, is overleden.

De doorstart komt negen jaar later. In 1869 wordt 
Oromase II opgericht, opnieuw onder voorzitterschap van 
Majoor Revius. Ook Cornets de Groot en Riko zijn weer 
van de partij. Deze keer rust er meer zegen op. In 1868 
wordt een advertentie geplaatst: “Heeren en dames uit 
den beschaafden stand, die niet geheel vreemdeling 
zijn op het gebied van wetenschap en der dusgenaamde 
spiritualistische manifestatiën en den lust gevoelen om 
gedurende de wintermaanden het onderzoek der boven-
genoemde hoogst belangrijke zaak weder op te vatten, 
adresseren zich met opgave van naam, kwaliteit en 
woonplaats franco aan het bureau van het Dagblad […]”
Hierna treden 31 heren toe, voornamelijk met protes-
tantse, joodse en katholieke achtergronden. De vrouwen 
laten het afweten. Men krijgt de indruk dat de heren 
hun mannenmonopolie wel op prijs stelden. Wel werd er 
gebruikgemaakt van voornamelijk vrouwelijke mediums, 
en de echtgenotes van de heren waren bij uitzondering 
aanwezig bij de seances. Het doel van de vereniging 
is uitdrukkelijk ‘wetenschappelijk onderzoek’ van de 
waargenomen verschijnselen, en daarom worden de 
wekelijkse ‘Vergaderingen’ met zorg gedocumenteerd in 
opschrijfboekjes van verschillend formaat. 
Het internationale spiritisme heeft zich in de tus-
senliggende jaren verder verspreid, mede dankzij de 
inspanningen en de financiële injecties van Tiedeman 
Marthese. Ackers schrijft: “Vanaf 1874 staat hij in het 
middelpunt van de Londense verenigingen ‘British 
National Association of Spiritualists’, en de ‘Dalston 
Association of Inquirers into Spiritualism’. Uit erkenning 
voor zijn grote verdiensten, roepen begin 1876 de leden 
van Oromase II Tiedeman uit tot erelid. Dat is terecht, 
want naast zijn voortdurende actieve en financiële steun, 
is het dankzij zijn introductie van Home en andere medi-
ums, dat onder anderen Revius, Cornets de Groot en Van 
Herwerden zo diep overtuigd zijn geraakt van het spiritis-
me, en dit vervolgens zo effectief zijn gaan propageren.”
Een kleine toelichting: de term ‘spiritisme’ wordt vooral 
in Nederland gebruikt. ‘Spiritualisme’ is historisch gezien 
correcter, omdat vanaf 1848, het ‘officiële’ begin van de 
‘Movement’ in Amerika, die term werd gebruikt in het 
Engelse taalgebied. Spiritisme, met een hoofdletter, is 
nu de term voor het in de jaren vijftig van de negentien-
de eeuw in Frankrijk ontstane ‘Kardec Spiritisme’, terwijl 
er in Nederland aan het eind van de negentiende eeuw 
een ideologische tweedeling ontstond tussen spiritisten 
en spiritualisten, waarvan de eersten zich hielden aan 

Reglement bij de oprichting van Oromase, 2 december 1859.
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de beginselen van het Amerikaanse Spiritualisme – vast-
gelegd in de 9 (US) of 7 (UK) Principles – en de laatsten 
uitdrukkelijk het christendom als basis hadden en zich 
fel kantten tegen de reïncarnatiestroming afkomstig van 
het Kardec Spiritisme. (Maar die geschiedenis past niet 
in het kader van dit artikel.) Opvallend is dat de naam-
geving spiritisme of spiritualisme in de notulen van 29 
maart 1870 aan de orde is, terwijl het nog meer dan een 
eeuw zou duren voor men in Nederland ‘spiritisme’ zou 
vervangen door ‘Spiritualisme’. 
Het gaat op en neer met Oromase II. Zoals in elke club 
zijn er trouwe en minder trouwe leden. Soms lijkt er 
ergernis over het grote aantal verzuimen. Er is beleefd 
gebakkelei over het op schrift stellen van persoonlijke 
zaken die tijdens seances aan het licht komen. Met 
geesten weet je het nooit, en uit de verslagen blijkt wel 
dat men daar rekening mee heeft gehouden; in feite ont-
breken seance-verslagen, hoewel lang niet iedereen het 
daarmee eens was, blijkt uit de notulen van 6 juli 1869. 
Tot in september gaan de discussies over privacy door. 
Sommigen kantten zich tegen het verzwijgen van feiten, 
omdat het doel van de vereniging onderzoek was, en ver-
zwegen fenomenen worden niet onderzocht. Uiteindelijk 
vond men een compromis. Men hield een vergadering 
vooraf aan de seance en daarna trok men zich terug voor 
het echte werk. De seances werden wel vastgelegd maar 
niet publiekelijk voorgelezen. Wat we kunnen reconstrue-
ren, komt uit de notulen van de vergaderingen.
Het succes van D.D. Home was voor herhaling vatbaar. 
Veel mensen betreurden nog steeds bij zijn bezoek in 
1858 de kans gemist te hebben om hem aan het werk 
te zien. In de vergadering van dinsdag 30 maart 1869 
wordt, nadat een van de leden zijn visioenen heeft be-
schreven, door de president Majoor Revius “mededeling 
gedaan van een schrijven van den heer Home, waarin die 
heer zich bereid verklaart te ’t Hage te komen, en stelt 
der vergadering voor eene som ter bestrijding der reis-
kosten enz van dien heer ter beschikking te stellen.” Op 
20 april is dat blijkbaar rond, want nu doet de vraag zich 
voor of het zo geregeld kan worden dat ook ‘belangstel-
lende dames’ aan de seances met de heer Home kunnen 
deelnemen. “Het bestuur zal aan dit verlangen niet voor-
bij zien”, is het antwoord. Of Home ook daadwerkelijk is 
geweest, heb ik niet kunnen achterhalen. Een punt dat 
vreemd genoeg in diezelfde tijd opkomt, is of men het 
hele jaar dóór moet gaan of de zomer zonder geesten 
moet doorbrengen. De meerderheid is voor een vrije 

zomer. In de advertentie van 1868 heeft men het immers 
ook over ‘de wintermaanden’. 
Dan zijn er de toelatingseisen. Kort na het overlijden in 
1871 van Majoor Revius, zittend voorzitter en medeop-
richter van Oromase I, voelt men behoefte die eisen op-
nieuw statutair te formuleren. In de vergadering van dins-
dag 11 april 1871 worden de statuten van oktober 1869 
vervallen verklaard en de nieuwe aangenomen. Artikel 
2 zegt: “Alléén personen (mannelijke of vrouwelijke) die 
op genoemd gebied (in Art 1) hebben onderzocht, en het 
doel der Vereeniging ernstig wenschen te steunen, kun-
nen als leden worden aangenomen. Zij moeten daartoe 
door een der leden worden voorgesteld, die gehouden 
is de schriftelijke aanvrage van den adspirant of de ad-
spirante, houdende tevens zijn of haar gevoelen over het 
doel der vereeniging over te leggen.” [Onderstrepingen 
in de oorspronkelijke tekst.]
Artikel 5 is ook mooi: “De vergaderingen worden in den 
regel wekelijks, des avonds ten 8 uur gehouden. Zij zijn 
gewijd aan onderzoek. Alle beschouwingen aan de stu-
die de Vereeniging vreemd, rooken, het gebruik van ver-
verschingen en verder alle andere storing worden daarbij 
uitdrukkelijk vermeden, zodat eene gepaste stemming 
heerschende blijft.”

‘Geen resultaat’ schrijft Rilke in het verslag van de 304de vergadering.
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Men is ongelofelijk serieus bezig. Hoe anders dan in 
Spiritualistische kringen in Amerika en Engeland, waar 
men uitbundig hymnes zingt, begeleid op piano of har-
monium, omdat dat de eenheid versterkt en de geesten 
zo van muziek houden! Je zou kunnen zeggen dat het 
Nederlandse spiritisme nog niet van Calvijn is verlost.
De brieven die men verlangt, lijken eerder sollicita-
tiebrieven voor een zeer serieuze baan. In de map 
met brieven van Oromase II zijn er diverse. Zo schrijft 
Marius J. Delboy, later secretaris van Oromase II, op 18 
maart 1877: “Bekend met art. 1 & 2 der Statuten van de 
Vereeniging ‘Oromase’, verzoekt de ondergeteekende, 
zich geheel met het doel vereenigende, als lid van voor-
noemd gezelschap te worden aangenomen.” Jurriaanse, 
die we ook vaker in de papieren terugvinden, schrijft veel 
uitgebreider: “De ondergetekende verklaart zich reeds 
eenigen tijd met het onderzoek der aan eene geesten-
wereld toegeschreven verschijnselen te hebben bezig-
gehouden; en dit verder, met geheele terzijdestelling 
van elk godsdienstig of staatkundig stelsel of persoonlijk 
vóóroordeel met en in de Vereeniging Oromase te willen 
voortzetten.” Ook de volgende brievenschrijver had wel 
gewild, maar woonde in de verkeerde stad: 
“Weledelgeborene heeren, Sedert ik hier ter stede woon 
heb ik bij herhaling beproefd eene vereeniging op te 
rigten als die van Oromase, en ik heb daartoe stappen 
gedaan bij verschillenden mijner vrienden, maar, alles te 
vergeefs. Rigt een bond op voor goedkoop vleesch, goed-
koope genietingen, goedkoope lectuur, en duizenden 
stromen toe, en te regt. Voor verhevene dingen, die geen 
dadelijk voordeel opleveren, geestelijk noch stoffelijk, zo 
als Oromase – is slechts spot en afwijzing.”
Ook zijn er natuurlijk mensen die het voor gezien 
houden. De lijst uit 1869 telt oorspronkelijk 31 leden, 
waarvan er binnen twee jaar 9 zijn doorgestreept. In 
augustus 1877 bedanken er maar liefst 4 leden tege-
lijk: “De Ondergeteekenden van oordeel zijnde dat de 
Vereeniging Oromase niet meer beantwoordt aan hunne 
vewachtingen hebben de eer bij deze voor hun lidmaat-
schap te bedanken.” Dit zijn vermoedelijk de heren A. 
Houben. J. van Tets (lang lid), H. Nievers en H. van Stolk. 
Wat is er gebeurd? Misschien is hun vertrek de reden dat 
er op 23 oktober 1877 een uitvoerig reglement wordt op-
gesteld, ondertekend door de heren A.J. Riko, M. Delboy, 
M.F. van Paasschen, H.G. Becht en een Jurriaanse. Daarin 
staan weer de nodige ver- en geboden, zoals in Artikel 
9, waarin het de leden verboden wordt om ‘kerkgenoot-
schappelijke of staatkundige’ discussies aan te gaan, in 

de verslagen een persoonlijke noot aan te brengen, in 
het openbaar te spreken zonder voorafgaande toestem-
ming, voorwaarden te verbinden aan een financiële 
bijdrage, enzovoorts. Allemaal dingen die blijkbaar op 
grond van ervaring een verbod rechtvaardigden.
Maar hoe ging het nu met de seances? Daarvan is geen 
goed beeld te krijgen, ook omdat veel van het Oromase-
archief moeilijk te ontcijferen is. Over het algemeen 
kampt men met een gebrek aan goede mediums. Enige 
tijd doet een mannelijk medium dienst die G.L. Arbeiter 
heet, maar daar is men niet weg van. Vellen vol ‘auto-
matisch schrift’ van zijn hand, zeg maar gerust totale 
gibberish, bevinden zich in het archief. Andere mediums 
zijn de dames Turk, Bolt, Van Paasschen, en nog enkele 
andere. Vaak – te vaak – is er geen resultaat.
Er is een lijst uit 1872 waarop men gegevens bijhield: 
wie was aanwezig, welk medium, de duur van de seance, 
de temperatuur van het vertrek, het weer en de verlich-
ting, kennelijk om ‘wetenschappelijke’ gevolgtrekkingen 
te kunnen maken. Maar van de twintig bijeenkomsten 
hadden er twaalf geen resultaat, en de overige slechts 
‘kleine bewegingen’, ‘geringe geluiden’ enzovoorts. 
Men	geeft	het	soms	op	om	überhaupt	iets	te	noteren.	
Zo is er een bladzijde waarop staat: “62e tot en met 67e 
Vergaderingen”. Deze leveren niets merkwaardigs op. Op 
de 68ste vergadering wordt besloten de vergaderingen 
“bij gemis aan een medium voorlopig te verdagen”. Dat 
was in 1871. Het mag een wonder heten dat men ‘het on-
derzoek’ nog zo lang heeft volgehouden.
Oromase II bestond tot 1879 en werd toen ontbonden. 
Hoewel de vereniging toonaangevend was en bleef tot 
haar opheffing, waren er intussen in andere steden ook 
verenigingen ontstaan. Zo was in 1869 in Amsterdam 
de vereniging Veritas opgericht. Het Maastrichtse 
Anaxamides bedankte in 1873 ‘hare zuster Oromase’ 
voor een welkomstgroet bij haar oprichting. Andere ver-
enigingen in andere steden kwamen en gingen. Coen 
Ackers schrijft: “Al flikkert in Nederland het vuur van het 
spiritisme wat onregelmatig, tot het eind van de eeuw zal 
het niet meer doven.” We zouden er aan toe willen voe-
gen: het flikkert nog steeds. n
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