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ANBI-status en schenkingen
De Nederlandse tak van de SPR draagt al sinds het begin 
van de twintigste eeuw zorg voor wetenschappelijk para-
psychologisch onderzoek en voor de publicatie van het 
TvP. Het zal u niet zijn ontgaan dat de laatste jaren een 
groot aantal tijdschriften in moeilijkheden verkeert; dit 
geldt ook voor het TvP. De opbrengsten van het lidmaat-
schap gaan, indien drie nummers worden uitgebracht, al 
nagenoeg op aan de kosten om het TvP te produceren en 
te distribueren. Naast relatief hoge kosten is een gestaag 
dalend ledenaantal mede debet aan de slechter worden-
de financiële situatie van de SPR. Voor de komende jaren 
zijn we bezig met een reorganisatie, die de productiekos-
ten omlaag gaat brengen, zodat vier nummers weer haal-
baar is. Ruimte om wetenschappelijk parapsychologisch 
onderzoek te faciliteren, op te zetten en uit te voeren is 
er doorgaans niet. 
Vindt u wetenschappelijk parapsychologisch onderzoek 
belangrijk, draagt u de SPR een warm hart toe en wilt u 
ons werk extra ondersteunen? Dan kunt u ons steunen 
door nieuwe leden te werven of door een gift of schen-
king. Inzake schenkingen is er sinds kort een gunstige 
optie geregeld. De SPR heeft op 1 januari 2015 de ANBI-
status verworven en dat betekent dat uw schenkingen 
fiscaal aftrekbaar zijn. Schenkingen kunt u overma-
ken op ING-rekening NL68 INGB 0000 3393 63 t.a.v. 
Studievereniging voor Psychical Research, Castricum, 
onder vermelding van ‘schenking’.
Wilt u van de ANBI-mogelijkheid gebruikmaken of wilt u 
een legaat doen ten gunste van de SPR, maar weet u niet 
hoe u dit precies kunt doen? Neem dan voor meer infor-
matie contact op Franz Maissan, penningmeester van de 
SPR: penn@dutchspr.org – 06 51677540.

Promotie op parapsychologisch onderwerp
Op 18 februari promoveerde te Utrecht historicus Ingrid 
Kloosterman op het onderwerp ‘Wetenschap van gene 
zijde: geschiedenis van de Nederlandse parapsychologie 
in de twintigste eeuw’. Hieronder volgt (iets ingekort) de 
begeleidende tekst.
In haar proefschrift schetst Ingrid Kloosterman de ge-
schiedenis van de Nederlandse parapsychologie in haar 
verhouding tot de psychologie.

De relatie tussen de psychologie en de parapsychologie 
werd onderzocht door de ontwikkelingen in de ‘onder-
zoekspraktijk’ van de parapsychologie centraal te stel-
len: de ontwikkelingen van het onderzoeksobject, van de 
onderzoeksmethoden, de institutionele inbedding en de 
relatie tot het grote publiek. In het proefschrift wordt be-
argumenteerd dat de Nederlandse parapsychologie kan 
worden beschouwd als weerspiegeling van de psycholo-
gie, en wel op vier verschillende niveaus. 
Allereerst reflecteert de Nederlandse parapsychologie 
de ontwikkelingen in de academische psychologie op 
praktisch-institutioneel niveau. Gedurende haar hele 
geschiedenis was de parapsychologie verbonden met 
de psychologie, ofwel door haar plek aan de universiteit 
of door de individuen die zich bezig hielden met de 
parapsychologie. Ten tweede voltrokken zich parallelle 
ontwikkelingen van het onderzoeksobject en in de on-
derzoeksmethode. In zowel de parapsychologie als de 
psychologie kan worden gesproken over een ‘methodolo-
gisering’ van het onderzoeksobject. Ten derde weerspie-
gelt de parapsychologie de academische psychologie als 
het gaat om de verhouding tot het grote publiek. Beide 
disciplines moeten zich wapenen tegen het verwijt dat ze 
het ‘bijgeloof’ voeden, en het verwijt dat ze het ‘gezond 
verstand’ niet ontstijgen.
Deze drie niveaus impliceren een vierde niveau van re-
flectie. Zowel in de geschiedenis van de parapsychologie 
als die van de academische psychologie is er sprake van 
een toenemende ‘onttovering’. Gedurende de twintigste 
eeuw is zingeving naar de marges van de mensweten-
schap verdrongen. Waar aan het einde van de 19e eeuw 
in zowel de parapsychologie als in de psychologie ruim 
aandacht was voor zingevingsvraagstukken, is dit aan 
het begin van de 21ste eeuw anders. De parapsycholo-
gie lijkt niet in staat te overleven zonder een morele of 
zingevende dimensie. Terwijl de parapsychologie haar 
academische fundamenten daarmee verloren lijkt te 
hebben, is de academische psychologie daarentegen 
springlevend. n

[In een volgend nummer hopen wij nader in te gaan op 
dit proefschrift, red.]
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[Het onderstaande relaas van de zitting met Eusapia Paladino is een tekst uit 
het begin van de vorige eeuw. Ten behoeve van de authenticiteit heeft de redactie 

de oorspronkelijke spelling van de tekst van Emants niet veranderd, wel zijn de 
tussenkopjes door de redactie geplaatst.]

De zitting vond plaats te Rome in de woning van de Heer R. op 16 April 1903. Het 
aanvangsuur was vastgesteld op 9 uur des avonds en de Heer R. zou zelf niet tegenwoordig 

zijn, omdat hij elders een vergadering moest leiden, die met het spiritisme niets had te maken. 
Daarentegen was de Italiaanse professor L. uitgenodigd om mede aan te zitten en had de 
Amerikaanse beeldhouwer E. zich eveneens bereid verklaard. Om negen uur was echter nog geen 
der genodigde heren opgedaagd; toen de beeldhouwer verscheen, zond Eusapia een jongen naar 

de professor, wijl zij vreesde, dat er een misverstand in het spel was en toen eindelik de pro-
fessor aankwam, zich verontschuldigende, omdat hij opgehouden was, bracht hij nog een 

advokaat met zijn zuster mede, die niet waren gevraagd. Al deze mensen hadden met 
Eusapia reeds verschillende keren aangezeten en toonden niet de minste twijfel 

aan de echtheid der verschijnselen. Volkomen overtuigd van de geestenhypo-
these als enig juiste verklaring voor al deze verschijnselen leek mij alleen de 

beeldhouwer, die trouwens Eusapia het best kende. Van de professor was 
mij door de Heer R. medegedeeld, dat hij vroeger volkomen materialist 

en atheïst was geweest; maar door Eusapia er toe gebracht zijn oude 
overtuigingen op te geven. Hij kwam mij echter nog zeer begerig voor 
naar verschijnselen, die een nieuwe overtuiging in hem zo al niet 
zouden vestigen dan toch wel konden bevestigen en ook de advokaat 
en zijn zuster lieten zich niet uit als mensen, die menen er al genoeg 
van te weten en voor wie de geestenleer volkomen vaststaat…
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Een zitting met 
Eusapia Paladino

Marcellus Emants
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Toen de zitting eindelik een aanvang kon nemen, was 
’t ongeveer tien uur geworden. Plaats van de handeling 
was een ruim vierkant vertrek, verlicht door een mid-
den-kroon, die geel en rood elektries licht kon uitstralen, 
en door een klein zij-licht, laag tegen de wand aange-
bracht bij de plaats, waar zich de knoppen bevonden, 
die gedraaid moesten worden om naar verkiezing vol 
licht, half licht, rood licht of duisternis te verkrijgen. Dit 
lage, rode, zij-licht bleef dus altijd aan; maar was ove-
rigens onvoldoende om enig voorwerp in het vertrek te 
doen onderkennen.

In het begin was het vol licht
Tegenover de ingang bevond zich een tweede deur, die 
op slot bleek te zijn. Voor deze deur hing een zware, 
groene portière, die bijna tot aan de zoldering reikte en 
– gegeven de dikte van de muur – een ruimte van onge-
veer een halve meter diepte tot een kabinetje maakte, 
dat dus de deur tot achterwand had. In deze ruimte was 
een rond, wit houten tafeltje, waarop een mandolijn, een 
bellenkoord, een schel, een tamboerijn lagen, terwijl een 
guitaar op de grond rustte. Half voor het gordijn en half 
voor de muur stond een tweede tafeltje, dat een wijnfles 
droeg, waarover een metalen beker hing.
Midden voor de portière, die uit twee naast elkander 
hangende lappen bestond, was de stevige, maar niet 
zeer zware, vierkante, wit houten tafel geplaatst, waar-
aan wij zouden gaan zitten. Eusapia bezette terstond de 
stoel, die met de rug naar het gordijn was gekeerd. Mij 
nam ze aan haar rechterhand; dan volgde de zuster van 
de advokaat, dan, aan Eusapia’s linkerhand, de beeld-
houwer. Wij moesten elkanders handen vasthouden en 
dus een keten vormen; bovendien zou ik mijn linkervoet 
op Eusapia’s rechtervoet zetten en de beeldhouwer zijn 
rechter op haar linker.
Hier moet even vermeld worden, dat ik door de felle 
koude der vorige dagen verkouden en zó schor was ge-
worden, dat het mij veel moeite kostte een verstaanbaar 
woord te uiten. Deze biezonderheid zal blijken van ge-
wicht te zijn voor de betekenis van deze zitting.
Of Eusapia in trance kwam, durf ik niet met zekerheid 
zeggen. Gesproken heeft ze de hele avond zeer weinig. 
In het begin steunde ze, stootte ze zelfs korte schreeu-
wen uit, gaf ze door gebaren en mimiek iets als afschuw 
en schrik te kennen. Het woord gebaren klinkt hier mis-
schien vreemd, omdat haar handen werden vastgehou-
den; maar de zaak is, dat zij met mijn hand in de hare 
afwijzende en afwerende bewegingen maakte tegen iets 

onzichtbaars achter haar. Dit deed ze, zodra het gordijn 
op en neder begon te golven alsof het door een tocht 
werd bewogen. Toen ving ook de tafel aan zich te bewe-
gen en vroeg de advokaat in het Italiaans: “John, ben jij 
daar?”
Drie kloppen in het hout van de tafel vormden het be-
vestigende antwoord en daarop rees de tafel met heftige 
springbewegingen naar ieders lippen op om – kennelik 
volgens de hier heersende gewoonte — door elke aanzit-
tende met een kus te worden begroet.

Tafel omver gesmeten
Nu klonken van achter het gordijn geluiden. ’t Was of 
het tafeltje begon te kraken en te verschuiven, terwijl 
daardoor de verschillende instrumenten rinkelden, galm-
den, knarsten, piepten, totdat op eens dit ganse tafeltje 
met al wat er op was, omver werd gesmeten en tussen 
gordijn en muur gedeeltelik zichtbaar naast ons kwam te 
liggen. 
Toen hield alles op.
“Zitten wij niet goed?” vroeg de advokaat.
Het antwoord was bevestigend en nu werden alle namen 
opgenoemd om te weten te komen wie van plaats moest 
veranderen. Het bleek, dat ik met de beeldhouwer moest 
omwisselen, zodat ik aan Eusapia’s linkerhand kwam te 
zitten. Indien deze verplaatsing een doel heeft gehad, 
dan kan dit doel onmogelik geweest zijn mij een plaats 
te geven, van waar ik een eventueel bedrog minder goed 
zou kunnen ontdekken. Want integendeel kwam ik nu 
dichter bij het gordijn te zitten, waardoor ik dan ook later 
en herhaaldelik achter heb kunnen kijken en ten tweede 
kreeg ik het kleine, rode zij-licht tans vóór me, wat mij 
in staat stelde zelfs in de diepste duisternis het silhouet 
te onderscheiden van ’t geen tussen mij en dit licht zou 
verschijnen.
“Zitten we nu goed?” werd gevraagd; het antwoord was 
weer bevestigend. Ondertussen had de advokaat van 
de keten-verbreking gebruik gemaakt om op te staan 
en de mandolijn met een band aan de deurknop achter 
het gordijn te bevestigen. Toen wij wederom hand in 
hand zaten, werd door een vijfmaal-herhaald kloppen 
gevraagd het licht te verminderen. De professor staat 
op, voldoet aan het verzoek en het witte licht wordt ge-
doofd. Daarop weerklinken al gauw achter het gordijn 
geluiden. De mandolijn wordt bespeeld. Tot een melo-
die komt het niet; de geluiden doen denken aan een 
ongeoefende hand, die met kracht in de snaren grijpt. 
Op dit ogenblik zie ik duidelik Eusapia’s rechterhand de 
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hand van de beeldhouwer even loslaten en daarover de 
beweging maken van vingers, die mandolijnsnaren in tril-
ling brengen. Deze beweging is merkwaardig, omdat ze 
behoort tot een soort nabootsende bewegingen, waarin 
menigeen pogingen tot bedriegen van het medium heeft 
gezien, terwijl zij m.i. juist bewijzen, dat de neiging om 
het verschijnsel te doen ontstaan — een neiging, die 
eventueel tot bedriegen kan noodzaken — in het medium 
ongetwijfeld aanwezig is, maar dat die neiging niet be-
schouwd mag worden als een gevolg van de zucht om te 
misleiden. Dat in casu de vingers van Eusapia de gelui-
den niet verwekten, kon ik volkomen goed waarnemen. 
Van een bedriegen was dus geen sprake en toch maakte 
zij de verdachte bewegingen, eenvoudig omdat zij ’t niet 
laten kon. Slechts één verklaring lijkt mij daarvoor mo-
gelik. De intelligentie, die zich van haar kracht bediende 
om de geluiden te doen ontstaan, suggereerde haar 
daardoor van zelf, dat de geluiden moesten ontstaan en 
bracht op die wijze haar handen in beweging.

Zwevende mandolijn
Zesmaal kloppen in de tafel werd verklaard als een wens 
van de onzichtbaren om nog diepere duisternis te ver-
krijgen. Ook het rode licht van de midden-kroon werd 
uitgedraaid en alleen het rode zij-licht bleef gloeien. Nu 
werd de mandolijn niet alleen weer bespeeld, maar ook 
hoorbaar van de deurknop losgemaakt. Een ogenblik 
later zweefde ze gonzend boven onze hoofden door de 
kamer en eindigde met neer te vallen op onze tafel. Toen 
werd er viermaal in de tafel geklopt en zeiden advokaat 
en beeldhouwer tegelijkertijd, dat wij allen moesten pra-
ten. Volgens hen hadden de geesten de menselike stem 
nodig om zich te kunnen manifesteren. Het kwam er dus 
niets op aan wat wij zeiden; maar druk gesproken moest 
er worden.
Dat dit verzoek om te praten, met andere woorden om 
geluiden te maken, die de aandacht van andere gelui-
den kunnen afleiden, in ’t algemeen verdacht is, kan 
moeielik geloochend worden; maar toch meen ik, dat 
in de gegeven omstandigheden de zuiverheid van de 
verschijnselen er juist door bevorderd werd. Want zodra 
ik de aanmaning om druk te spreken ontving, besloot ik 
Nederlands te praten en dat nu aanstonds voldaan werd 
aan mijn in het Nederlands gestelde vragen, die boven-

dien door mijn schorheid zo goed als onverstaanbaar 
bleven in het rumoer veroorzaakt door de stemmen der 
vier andere personen, lijkt mij het belangrijkste van deze 
ganse zitting te zijn geweest.

“Geef mij een zoen…”
De verschijnselen begonnen met aanrakingen. Ik werd 
door vingers in de zijde geduwd, in mijn knie letterlik 
geknepen, op mijn hoofd en op mijn schouder geklopt. 
Deze eerste aanrakingen geschiedden alle aan de zijde 
van het gordijn, dus op mijn rechter schouder, rechter 
knie, rechter zij, rechter kant van het hoofd. Pas daarna 
stelde ik vragen en wel aldus:
“Ben jij daar, E.?”
Een hernieuwd kloppen op mijn schouder geeft mij de 
indruk van een bevestigend antwoord te moeten bedui-
den.
“Als ’t je mogelik is, E., trek mij dan eens aan mijn oor.”
Mijn rechter oor wordt aangeraakt; maar er wordt niet 
bepaald aan mijn oor getrokken.
“Neem mijn lornjet eens af.”
Mijn lornjet wordt afgenomen; mijn jas wordt openge-
knoopt en de lornjet weggeborgen in de borstzak van 
mijn vest.
“Zet mij mijn lornjet weer eens op.”
De lornjet wordt weer op mijn neus geplaatst; maar niet 
stevig genoeg. Langzamerhand glijdt hij af en voor een 
ogenblik moet ik mijn hand uit Eusapia’s hand losmaken 
om de lornjet weer op te kunnen zetten.
“Geef mij eens een zoen, E., als dit mogelik is.”
Aanstonds omgolft mij een lap van het gordijn, zodat 
mijn hoofd geheel wordt ingehuld en ik dus het rode 
licht uit het oog verlies. Door dit gordijn heen wordt mij 
op het voorhoofd een zoen gegeven, die duidelik door 
de kamer weerklinkt. Tegelijkertijd sluit zich een arm 
vast om mijn hoofd, zodat ik nu voor ’t eerst ook aan de 
linkerzij van mijn lichaam wordt aangeraakt, welke aan-
raking zich niet heeft herhaald.
“Noem mij eens bij de bijnaam, die je me vroeger gaf.” 
Vlak aan mijn rechter oor worden enige onverstaanbare 
keelgeluiden gemaakt. Deze geluiden gelijken volkomen 
op de klanken, die ik in Den Haag eens hoorde komen 
uit de mond van een dame, welke in trance verkeerde en 
door wie een geest beweerde te spreken. Of zij al dan 
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niet beschouwd mogen worden als pogingen om inder-
daad mijn bijnaam te doen horen, durf ik niet met zeker-
heid zeggen. Het tegendeel lijkt mij waarschijnlik, daar 
deze bijnaam hoogst eenvoudig was en bestond uit twee 
volkomen gelijkluidende lettergrepen, terwijl ik in de ge-
noemde onverstaanbare keelklanken geen herhaling van 
eenzelfde geluid kon ontdekken. Als ik daarna vraag:
“Noem mij eens je eigen naam,” komen dezelfde ge-
luiden nogmaals, wat zeker eigenaardig is, daar ik de 
gevraagde naam toch zelf al had uitgesproken. Bedrog 
ware hier dus zeer gemakkelik geweest.
Nu echter vraag ik:
“Raak mij driemaal tegen mijn wang aan als je gelukkig 
bent en éénmaal boven op mijn hoofd als je ongelukkig 
bent.”
Hiervan gebeurde niets en het baatte niemendal, of ik 
mijn vraag verschillende malen herhaalde. Wel werd ik 
nog eens op de schouder geklopt en op het voorhoofd 
gezoend; een poging werd ook gedaan om de stoel 
onder mij te verschuiven; maar van de gevraagde aanra-
kingen kwam niets in. Ondertussen scheen met de overi-
ge aanzittenden eveneens ’t een en ander te zijn voorge-
vallen. Ik hoorde tenminste de professor in het Italiaans 
spreken met zijn overleden vrouw, de advokaat tot zijn 
vader, de Amerikaan in het Engels tot zijn overleden 
vriend, terwijl de zuster van de advokaat beweerde, dat 
een geest haar naam had gezegd. En toen eensklaps de 
beeldhouwer uitriep, dat hij een gedaante zag en dat de 
baard van deze gedaante hem aanraakte, kon ik duidelik 
tegen het rode licht het zwarte silhouet van een gebaard 
hoofd onderscheiden.
Totdat Eusapia onrustig werd, om licht vroeg en het elek-
triese licht weer werd ontstoken, wat haar een uitroep 
van pijn ontlokte, ofschoon maar een paar draadjes in 
gloeing werden gebracht.
Nu verliet de professor plotseling het vertrek. Ik vermeld 
dit voor de volledigheid. Het fluisterend heen en weer 
gevraag: waarom gaat ie weg, komt ie weer terug enz. gaf 
mij de indruk, dat de zaak voor de zitting als van geen 
belang mag worden beschouwd. Aan het gesprek, dat 
volgde en hoofdzakelik bestond uit ieders mededelingen 
aangaande de verschijnselen die hem te beurt waren 
gevallen, nam Eusapia weinig of geen deel. Zij scheen 
er niet veel belang in te stellen en zag er uit als iemand, 

die onaangename gewaarwordingen heeft en daardoor 
geheel in beslag wordt genomen.
De anderen oordeelden twee zaken biezonder belangrijk 
te zijn geweest, 1ste dat gevolg was gegeven aan mijn in 
het Nederlands gestelde vragen, terwijl geen van de ove-
rige aanzittenden die taal verstond, 2de dat verschillen-
de personen, blijkens hun uitroepen, gelijktijdig aanra-
kingen hadden waargenomen, wat bewees, dat meer dan 
één geest zich had gemanifesteerd en dat de verschijn-
selen dus onmogelik konden worden toegeschreven aan 
Eusapia alleen.
En dit gesprek duurde in de afwachting van ’s profes-
sor’s terugkomst nog voort, toen plotseling de advokaat 
uitriep: een hand! Hij beweerde een gematerialiseerde 
hand naast Eusapia voor het gordijn te hebben ont-
waard. Een ogenblik later zag ik de vleeskleurige hand 

Eusapia Paladino (gravure in de New York Times, 15-11-1909)
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zelf ook. Eerst kwam ie onmiddellik boven Eusapia’s 
hoofd door de scheiding van de twee gordijnhelften te 
voorschijn; daarna verscheen ie vlak naast me eveneens 
tegen het gordijn, dat na al de vorige bewegingen was 
verschoven en mij toeliet op te merken – wat ik trouwens 
al herhaaldelik bij de omhoog-golvingen had gezien – 
dat het kabinet leeg en de deur er in gesloten was.
Misschien zal men zeggen, dat ik naar de hand had moe-
ten grijpen. Laat mij eerlik bekennen daar in de verras-
sing niet aan te hebben gedacht. Maar ik had dit ook niet 
kunnen doen zonder de keten te verbreken, die wij, op 
verzoek van de advokaat, na het vertrek van de professor 
op nieuw hadden gevormd. Dat de hand mij onstoffelik…
altans niet gewoon stoffelik… voorkwam durf ik wel zeg-
gen, maar zal natuurlik door menigeen aan mijn verbeel-
ding worden toegeschreven en is misschien ook het werk 
van mijn verbeelding geweest. Nog één verschijnsel had 
plaats vóór de terugkomst van de professor: hoog in het 
gordijn werden hevige slagen gegeven, waarbij het doek 
sterk naar binnen bolde. Om die hoogte te bereiken had 
een mens op een stoel moeten klimmen of een lange 
stok gebruiken.
Toen eindelik de professor terugkwam, werd hem eerst 
uitvoerig verhaald wat er in zijn afwezigheid was ge-
beurd. Hij toonde veel belangstelling en gaf zijn voorne-
men te kennen om een proef te nemen, waarvan hij had 
horen spreken. Deze proef bestond daarin, dat hij in ons 
midden op de tafel zou klimmen en dan aan de geest 
(en) verzoeken zijn voorhoofd aan te raken, terwijl het 
medium beneden aan de tafel gezeten bleef.

Tafel leviteert
De onzichtbaren stemden desgevraagd er in toe dit 
verschijnsel te weeg te brengen, maar zij verzochten 
tevens het licht weer zo veel mogelik te doven. Dit zou 
gebeuren; doch alvorens daartoe over te gaan, wilde de 
advokaat een poging wagen om de tafel zich geheel van 
de grond te doen opheffen, zonder dat onze handen er 
op zouden rusten. Zelfs nodigde hij ons uit op te rijzen 
en een weinig van de tafel af te gaan staan, terwijl wij 
toch hand in hand een kring om die tafel bleven vormen. 
Aldus werd gedaan en inderdaad ging nu de tafel een 
ogenblik geheel in de hoogte. Ik kon duidelik zien, dat 
alle vier de poten van de vloer waren opgeheven en dat 
geen hand van de aanzittenden de tafel meer aanraakte. 
Alleen Eusapia bleef een of twee vingers boven op het 

blad houden, wat haar evenwel niet gemakkelik viel, 
omdat wij onwillekeurig ook haar handen van de tafel 
wegtrokken. Zij beweerde, dat er enig verband tussen 
haar lichaam en de tafel moest blijven bestaan. Dat zij, 
genoodzaakt dus haar handen naar het tafelblad toe te 
wringen, in staat zou geweest zijn op gewoon natuurlik 
verklaarbare wijze de hele tafel van de grond te heffen, 
door er eenvoudig met een of twee vingers boven op te 
drukken, is onaannemelik en zowel de aanwezigheid als 
het aanbrengen van draadjes hoe fijn ook had, dunkt 
mij, onmogelik aan mijn aandacht kunnen ontsnappen.
Wat nu verder in het donker volgde leek en lijkt mij onbe-
langrijk. Wel beweerde de professor op de tafel staande 
inderdaad te worden aangeraakt; wel gewaagden ook de 
anderen weer van aanrakingen en van toespraken; maar 
het spreekt van zelf, dat die feiten voor mij onbewezen 
bleven en aan mijn wederom herhaald verzoek om aan-
rakingen op wang of hoofd werd ook nu niet voldaan. De 
zitting eindigde met een ophouden van alle verschijn-
selen, waarna de vraag of wij moesten uitscheiden, 
bevestigend werd beantwoord. Betrekkelik merkwaardig 
is nog, dat daarna, dus in het volle licht het tafeltje, 
waarop de fles en de beker zich bevonden, een eindje de 
kamer in werd voortgeschoven. Aller verwachting, dat de 
beker ook nog uit de fles zou worden gevuld werd echter 
teleurgesteld. Toen eindelik Eusapia Paladino heenging, 
zag zij er bleek en moe uit. Het was toen één uur gewor-
den.

Waarin ligt de betekenis van deze zitting?
Ik twijfel er niet aan, dat over een tien of twintig jaar de 
redaktie van een tijdschrift gewijd aan het okkulte bo-
venstaand verslag zal afwijzen met de bewering, dat der-
gelike verschijnselen al dikwels genoeg zijn waargeno-
men. Heden ten dage worden alle spiritistiese verschijn-
selen nog door zó velen aan bedrog toegeschreven, dat 
wij niet genoeg feiten kunnen verzamelen, aangenomen 
dat wij tevens in staat zijn de doorlopende aanklacht van 
bedrog enigermate te ontzenuwen.
Met Eusapia Paladino hebben anderen ongetwijfeld 
merkwaardigere zittingen gehad dan ik. Wie er een paar 
wil leren kennen, verwijs ik naar het pas verschenen 
werk van Ernesto Bozzano Ipotesi spiritica e teoriche 
scientifiche (Genova A Donath, 1903), dat een belangrijke 
aanwinst voor de spiritistiese litteratuur mag heten.
Mijn zitting vertoonde echter één merkwaardigheid, die 
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aan de zittingen van Bozzano ontbreekt, te weten het 
gebruik van een taal, die vreemd was aan al de aanwe-
zigen.
Was die taal echter werkelik aan al de aanwezigen onbe-
kend? Ik heb de namen der aanwezigen niet opgenoemd, 
omdat ik – vreemdeling in Roma – de identiteit van deze 
levenden niet kan bewijzen. De Heer E.I. bracht mij in 
kennis met de Heer R.; Eusapia bracht mij in kennis met 
de professor, die op zijn beurt mij voorstelde aan de 
advokaat en zijn zuster; hoe zal ik bewijzen, dat deze 
professor inderdaad een professor en deze advokaat 
inderdaad een advokaat was? Ik zie er geen kans toe en 
nog veel minder ben ik in staat het bewijs te leveren, dat 
deze personen geen Nederlands verstonden. Wie mij nu 
op grond van deze verklaring voor een stommeling wil 
houden, die zich door enige bedriegers heeft laten beet 
nemen, moet zulks maar doen. Ik kan hem niet eenmaal 
tegenwerpen, dat van een Nederlands belletristies schrij-
ver – die trouwens enige wetenschappelike en wijsgerige 
studies heeft gemaakt – toch wel vermoed mag worden, 
dat hij inderdaad niet zó heel erg dom is. Hoe onwaar-
schijnlik het echter is, dat ik in deze het slachtoffer ben 
geweest van enige bedriegers of van één bedriegster, 
meen ik wel te kunnen aantonen.
Nadat mijn brief aan Eusapia Paladino onbeantwoord 
was gebleven, schreef ik op aanraden van een Haagse 
dame aan de beeldhouwer E.I.. Van hem kreeg ik ter-
stond bericht, dat Eusapia zich in Duitsland bevond; 
maar dat hij na haar terugkeer mij in staat zou stellen 
een zitting met haar te houden. Aangekomen te Rome en 
afgestapt in een hotel, dat ik aan de beeldhouwer niet 
had opgegeven, zocht ik hem de volgende morgen dade-
lik op en vergezelde hij mij eveneens dadelik naar de wo-
ning van de Heer R., waarin Eusapia tijdelik verblijf hield. 
Alvorens echter naar die woning te rijden, liet hij mij zijn 
atelier zien. Dit bestaat uit een grote zaal en een nog gro-
tere werkplaats, die beide zich bevinden in de ruïne van 
Diocletianus’ baden en door hem gehuurd worden van 
de Italiaanse regering. In die rijk versierde zaal ontvangt 
hij Vrijdags zijn vrienden, die hoofdzakelik behoren tot 
de zogenaamde American colony en in die werkplaats 
– de grootste in Rome – was een aantal van zijn werken 
in marmer verenigd, o.a. een levensgroot Christus-beeld 
vervaardigd voor de kapel, te Parijs gebouwd op de 
plaats, waar de weldadigheids-bazaar verbrandde.

Eusapia was ongeletterd
Eusapia kan noch lezen, noch schrijven en spreekt alleen 
Italiaans, juister gezegd Napolitaans. Dit is van algeme-
ne bekendheid en voor de twijfelaars merk ik op, dat 
zij toch zeker wel geen Nederlands zal geleerd hebben 
met het doel de zeldzame vertegenwoordigers van ons 
volk, die haar zittingen misschien zullen bijwonen, bij 
gelegenheid te kunnen verschalken. Is hier dus van be-
drog sprake geweest, dan moet de beeldhouwer E.I. zoal 
niet de bedrieger zelf, dan toch de leider van het ganse 
bedrog zijn.
Hij is ’t, die mij de zitting bezorgt; hij is ’t, die Eusapia’s 
andere hand vasthoudt. Hij spreekt vloeiend Duits, is in 
Holland geweest en meent, dat hij door zijn kennis van 
het Duits een beetje Nederlands verstaan kan. Zou hij 
dus een bedrieger zijn? Reeds pleit tegen een dergelike 
onderstelling, dat Eusapia in Engeland, in Duitsland, 
in Rusland, in Italië zittingen heeft gehouden, waarbij 
E.I. niet tegenwoordig was, zelfs niet onder een andere 
naam, want hij schreef mij uit Rome, terwijl Eusapia 
zich in München bevond. Maar is ’t nu aan te nemen, 
dat een in Rome uitstekend bekende beeldhouwer, die 
kostbare kunstwerken vervaardigt, die vermogend is, die 
het grootste atelier in de stad huurt van de Italiaanse re-
gering, op de keper beschouwd een scharrelaar in nage-
maakt spiritistiese verschijnselen zou wezen, een hand-
langer van een onbeschaafde vrouw uit de volksklasse? 
Is ’t aannemelik, dat die beeldhouwer op den duur zijn 
omgeving als de Heer R., de professor, de advokaat – die 
toch allen op mij de indruk maakten van welgestelde en 
wetenschappelik ontwikkelde mensen te zijn – zou kun-
nen misleiden of dat heel die omgeving uit een bende 
handlangers zou bestaan, levende en goed levende van 
’t geen Eusapia – die geen betaling vraagt – met haar 
kunststukken zou vertonen, welke bende nog altijd niet 
ontmaskerd zou wezen? En als iemand dit alles aan-
nemelik acht, is hij dan ook de mening toegedaan, dat 
deze bende bijna alle talen der wereld heeft geleerd, om 
nooit verlegen te staan tegenover onverwachts gedane 
vragen? Neemt iemand aan, dat hun taalkennis ver ge-
noeg gaat, om hen midden in een hevig stemmenrumoer 
het uitsluitend Nederlandse woord ‘zoen’ en het volko-
men verkeerd door ons gebruikte woord lornjet te doen 
begrijpen, zelfs wanneer deze woorden door een schorre 
stem nagenoeg onverstaanbaar worden geuit? Is ’t mis-
schien aannemelik, dat al deze ontwikkelde mensen nog 
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steeds gefopten zouden zijn en Eusapia een ongelofelik 
sluwe en handige bedriegster, die bovendien talloze 
andere slachtoffers, waaronder professor Lombroso, zou 
hebben gemaakt?

Geen bedrog?
Mij komt het voor, dat de waarschijnlikheid hier krachtig 
tegen elk bedrog pleit en krachtig voor de echtheid der 
verschijnselen. Ten overvloede wijs ik nog op:
1e —het oprijzen van de tafel met alle vier poten van de 
grond in het volle licht, terwijl die tafel zichtbaar alleen 
werd aangeraakt door twee vingers van Eusapia, die er 
losjes boven op rustten.
2e —het verplaatsen van de beide tafels en het om-
versmijten van de ene, waarbij niet vergeten moet 
worden, dat het verschuiven van de tafel met de fles er 
op gebeurde in het volle licht, onder aller ogen, en op 
een ogenblik, dat wij de zitting reeds als geëindigd be-
schouwden.
3e —de harde slagen in het gordijn op een hoogte, die 
geen mens zonder stoel of stok kon bereiken, welke sla-
gen eveneens in het volle licht werden gegeven.
4e —het verschijnen vlak naast mij van een hand, terwijl 
ik Eusapia’s linkerhand vasthield, terwijl ik zag, dat de 
beeldhouwer haar rechterhand omklemde en terwijl ik 
eveneens kon zien, dat het kabinet ledig was.
5e —het feit, dat Eusapia’s beide handen steeds werden 
vastgehouden, waarbij ik bereid ben te erkennen, dat 
zij onrustig was, nu en dan mijn hand van de tafel naar 
haar knie en terug trok, een enkele maal die hand zelfs 
een sekonde lang los liet om ze dadelik weer te grijpen, 
maar waarbij ik toch ook durf verklaren steeds duidelik 
het gevoel te hebben gehad van dezelfde hand te om-
klemmen en alleen met de zenuwachtige bewegingen 
van een onwerkzaam lichaam te maken te hebben. En 
misschien legt het ook enig gewicht in de schaal, als 
ik verklaar, twee jaren geleden in Berlijn verschillende 
zittingen te hebben gehad, waarop geesten versche-
nen, waarop bloemen uit de lucht werden gegrepen, en 
waarvan ik toch geen melding heb gemaakt, omdat tal 
van biezonderheden te zamen het voor mij overtuigend 
bewijs leverden, dat ik gefopt werd, hoewel ik niet kon 
verklaren op welke wijze dit foppen plaats vond. Zo heel 
gemakkelik in te pakken meen ik dus niet te zijn. Mijn 
wantrouwen tegenover ’t geen als spiritisties verschijnsel 

wordt opgedist, is zeer groot. Al twijfel ik reeds lang niet 
meer aan het voorkomen van die verschijnselen, mijn 
overtuiging, dat vele enkel misleiding zijn en andere 
louter inbeelding, staat eveneens al lang vast. Dat ik op 
Eusapia’s zitting de indruk heb gekregen van te doen 
te hebben met zuiver spel en eerlike mensen, mag dus, 
meen ik, wel beschouwd worden als niet geheel van on-
waarde te zijn.

Bewijs of geen bewijs?
Levert die zitting nu echter één bewijs of versterkt ze hét 
bewijs, dat de spiritistiese verschijnselen te weeg wor-
den gebracht door de geesten van overleden mensen? 
Dit meen ik te moeten ontkennen.
De eenvoudige loochenaars van de echtheid van alle 
spiritistiese verschijnselen tans ter zijde latend, merk ik 
op, dat alle verklaringen van de verschijnselen gegeven, 
in zo verre overeenstemmen, als zij de werkzame kracht 
van het medium doen uitgaan. Het verschil is maar, dat 
volgens sommigen de geesten zich van deze kracht be-
dienen en volgens anderen Eusapia zelf, te weten haar 
subconsciënt ik, deze kracht bestuurt. In het gegeven 
geval komt het mij voor, dat de feiten noch voor de ene, 
noch voor de andere onderstelling getuigen.
Hoe zou Eusapia’s subconsciënt ik aan de kennis van het 
Nederlands zijn gekomen? Neen, haar eigen intelligentie 
is kennelik niet in het spel geweest. Maar de intelligen-
tie, die mij verstond, mag ook niet doorgaan voor de 
geest van de overleden E., al heeft zij niet geschroomd 
de rol van die geest te mijnen opzichte te spelen.
In de aanrakingen, in de wijze van een kus geven was 
niets, dat mij aan E. deed denken. De pogingen om de 
beide gevraagde namen uit te spreken – ik zeide ’t reeds 
– geven mij niet de indruk, dat de geest deze namen 
kende en werkelik trachtte te doen horen. De te voor-
schijn komende hand geleek in ’t geheel niet op de hand 
van E..
Is hier dus een geest of liever een onzichtbaar werken-
de, door een intelligentie bestuurde kracht in het spel 
geweest – wat ik aanneem – dan meen ik met Crookes te 
moeten verklaren, dat die geest mij niet bewezen heeft 
de persoonlikheid te zijn, waarvoor ie trachtte door te 
gaan. En daaruit volgt dan, dat ik meen door deze geest 
misleid te zijn geworden.
Het komt mij trouwens voor, dat alle zogenaamde bewij-
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zen van identiteit zeer zwak zijn en in tal van gevallen 
berusten op de illusies van levenden, geneigd het voort-
bestaan en de aanwezigheid van overleden vrienden of 
nabestaanden als vaststaande te beschouwen.
Het zou mij nu te ver voeren daarover uit te weiden. 
Slechts één voorbeeld wil ik aanhalen.
Te Berlijn zag ik een reeks geestverschijningen, die ik om 
verschillende redenen niet voor echt kon houden. Een 
daarvan moest E. zijn en vertoonde inderdaad de zwar-
te ogen en het lange, zwarte haar van de overledene. 
Maanden later las ik in Light het relaas van een zitting te 
Berlijn door een mij-onbekende gehouden met hetzelf-
de medium. Deze mij-onbekende had, blijkens tal van 
biezonderheden, dezelfde verschijningen-reeks te aan-
schouwen gekregen en… in de geest met zwarte ogen en 
lange, zwarte haren duidelik een overledene herkend.
Wie weet hoe dikwels ’t anderen eveneens is vergaan 
tegenover dezelfde verschijning. Hier komt nog bij, dat 
de merkwaardige bekendheid, door sommige geesten 
aan den dag gelegd met feiten uit het verleden, steeds 
gepaard gaat met een even merkwaardige onkunde van 
diezelfde geesten ten opzichte van andere feiten uit 
hun eigen afgelopen bestaan. Daartegen zal men nu wel 
opmerken, dat elk geheugen onvolkomen is; maar een 
meer aandachtige beschouwing van de mededelingen 
moet, dunkt mij, iedereen er van overtuigen, dat het zo-
genaamd geheugen van geesten met het geheugen van 
een levend mens moeilik kan worden vergeleken. Hoe 
merkwaardig ook dikwels de mededelingen van geesten 
zijn (bijv. de mededelingen door Prof. Hyslop met Mrs. 
Piper verkregen) altijd moet men er zich over verwonde-
ren, dat zij de zeer eenvoudige feiten, waardoor een her-
kennen zo gemakkelik zou zijn, niet schijnen te kunnen 
vinden. Wat in zulke mededelingen voor het geheugen 
van een overledene moet doorgaan, komt mij dan ook 
voor veeleer een betrekkelik kennen, een betrekkelik 
zien van het verleden dan een zich-herinneren te zijn.
Waar of ik dan wel de geesten voor houd, als zij geen 
geesten van afgestorvene mensen zijn? ja, die vraag 
weet ik niet te beantwoorden en ik moet erkennen, dat 
de aanneming van een nieuw soort met intelligentie 
bedeelde wezens moeilik te verdedigen is en niet uitslui-
tend mag berusten op de ontkenning van een inwerking 
door geesten van overleden mensen.
Ten slotte nog een mededeling, die wel niets bewijst, 

maar mij toch merkwaardig genoeg voorkomt om in dit 
opstel te worden opgenomen.
Door drie mij van nabij bekende personen, onder wie 
geen beroepsmedium is, werd kort na mijn thuiskomst 
een zitting gehouden, waarbij ik niet tegenwoordig was. 
Van mijn ervaringen met Eusapia Paladino waren de aan-
zittenden geheel op de hoogte.
Op deze zitting meldde zich de geest van E. aan, blijkens 
tiptologiese kennisgeving van de tafel. En nu gaf E. des 
gevraagd te kennen, dat zij te Rome mij wèl had aange-
raakt, ook de lornjet afgenomen en weer opgezet, maar 
niet gezoend. 
Indien we mogen vertrouwen, dat deze mededeling wer-
kelik van de overledene afkomstig is, dan wordt de zaak 
er allesbehalve helderder door. n

Noot
• Marcellus Emants (Voorburg, 12 augustus 1848 - Baden 

(Zwitserland),  14 oktober 1923) was een Nederlandse schrijver. 

Hij is een van de weinige voorbeelden van het naturalisme in de 

Nederlandse letterkunde en wordt gezien als voorloper van de 

Tachtigers. Zijn bekendste roman is Een nagelaten bekentenis uit 

1894. (Bron: Wikipedia.)

Marcellus Emants (lithografie door Theo Kerstel)
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Het zogenaamde ‘focussing-effect’ 
komt voor in veel poltergeist-ge-
vallen. Het betreft dan het ver-
schijnsel dat steeds dezelfde ob-
jecten betrokken zijn bij de pol-
tergeist-verschijnselen, of – in 
een iets ruimere opvatting – dat 
er een speciale plek is waar de 
meeste van deze verschijnselen 
zich afspelen. Dit was ook het 
geval bij de zogenaamde ‘Miami 
Poltergeist’ die door de parapsy-
chologen Bill Roll en Gaither Pratt 
uitgebreid werd onderzocht. De meer 
dan 215 incidenten werden stuk voor 
stuk minutieus in kaart gebracht (zie bij-
voorbeeld het kaartje op de volgende pagina).

De ‘Miami Poltergeist’
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van het artikel van Bill Roll

door Dick Bierman



Op het kaartje is ook duidelijk de indeling van het maga-
zijn in Miami te zien waar de gebeurtenissen in januari 
1967 plaatsvonden: een aantal bureaus, paktafels en 
een drietal stellingen. Op die stellingen bevonden zich 
de objecten: prullaria zoals asbakken en bierpullen die 
je meestal in toeristenwinkels aantreft. Deze objecten 
‘verplaatsten’ zich van hun oorspronkelijke plek over 
af en toe grote afstanden tot wel zeven meter naar een 
andere locatie in het magazijn. In veel gevallen braken 
de objecten.
Hieronder volgt de tekst die onderzoeker Bill Roll in het 
Handbook of Parapsychology (1977, p. 383) schreef over 
de ‘Miami Poltergeist’:
 
‘Focussing-effect’
Het ‘focussing-effect’ en het feit dat we controle hadden 
over de ‘agent’ (de persoon waarvan vermoed wordt dat 
hij of zij direct iets te maken heeft met de verschijnse-
len) lieten ons toe om zelf te experimenteren met een 
poltergeist in een magazijn in Miami, Florida. Voordat 
we arriveerden hadden politie en ook ander bezoekers 
aldaar gemerkt dat glazen, bierpullen, en asbakken maar 
ook hele dozen met prullaria meer kans hadden te gaan 
bewegen als ze op een bepaalde plank in de stelling wer-
den gezet dan als ze op een andere plek werden opge-
borgen. Kortom, er was sprake van een ‘focussing-effect’.
We kozen de meest actieve plekjes op de planken en 
kende deze de status van doelgebied toe. We plaatsten 
daar de objecten die al eerder waren gevallen. Een doel-
gebied werd zorgvuldig onderzocht op stabiliteit en of er 
geen trucage-apparatuur, zoals springveren of dun garen, 
was aangebracht. Dit gebeurde ook met de doel-objecten 
die we daar neerzetten. 
Na deze inspecties werd het doelgebied onder continue 
bewaking geplaatst. In totaal werden 10 objecten uit de 
doelgebieden verplaatst zonder dat er iemand van het 
personeel in de buurt was en ook niet was geweest sinds 
de laatste controle.
Omdat de verschijnselen alleen plaatsvonden als de 
19-jarige magazijnbediende Julio in het magazijn was, 
beschouwden we hem als ‘focal agent’. Bij 7 van de 10 
incidenten hadden we direct en volledig zicht op Julio. 
De beschrijving van een van deze voorvallen laat zien 
hoe gedetailleerd de waarneming onder dit soort om-
standigheden kan zijn.
Om 11:27 a.m., viel er ‘zombie-glas’ van het doelgebied-B 
op de tweede stelling midden op de grond in gang-2. Dit 
glas hadden we op meer dan 30 cm van de rand van de 

plank neergezet en er stonden een bestek-afdruiprekje, 
een globe en een paar aantekenboekjes voor dat glas. 
Bij dit incident waren er 3 mensen in het magazijn be-
halve ikzelf: mevrouw Roldan zat aan haar bureau, de 
heer Hagemeyer, die in de zuidwestelijke hoek van het 
magazijn was, en Julio. Julio zat op zijn hurken aan de 
noordkant van gang-3. Hij was bezig een plastic krokodil 
op de onderste plank te zetten. Ik stond zelf zo’n 1.5 tot 2 
meter van hem vandaan terwijl ik in zijn richting keek. Ik 
had geen zicht op de stelling-2. De afstand tussen Julio 
en het glas moet ongeveer 1.20 m achter zijn rug zijn ge-
weest. De voorwerpen die voor het glas hadden gestaan, 
stonden er nog net zo. Het glas moet dus minstens 7 cm 
omhoog zijn gegaan om deze hindernis te overwinnen 
(Roll & Pratt, 1971 pp. 446-447).
Door deze benadering, waarbij de experimentator de 

Plattegrond van het magazijn

met registratie van polter-

geist-gebeurtenissen (originele 

afbeelding)
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situatie volledig onder controle heeft, konden wij voor de 
waargenomen gebeurtenissen exact de afstanden weten 
waarover het object was verplaatst terwijl we tegelijker-
tijd Julio’s positie kenden. Dit heeft later geleid tot de 
ontwikkeling van een veldmodel.

De invloed van de waarnemer
Toen ik aankwam bij het magazijn in Miami, in 1967, leek 
het erop of de intensiteit van de verschijnselen aanzien-
lijk afnam. Er gebeurde alleen iets als ik niet in het ge-
bouw was. De poltergeist was lang niet zo schuw voor de 
politie en andere belangstellenden; mijn hypothese was 
dat mijn naam als poltergeist-specialist voor Julio een 
belangrijke wijziging was in de psychologische situatie. 
Toen Pratt zich bij mij voegde, stelde ik hem voor als een 
toevallige geïnteresseerde. Daarna verdween ik uit het 
gebouw. Er waren meerdere incidenten waarbij Pratt het 
volle zicht op Julio had gedurende de tijd dat ik niet aan-
wezig was. Maar na een aantal uur begonnen er nu toch 
ook incidenten plaats te vinden terwijl ik wel aanwezig 
was. Uiteindelijk was er een aantal incidenten waarbij ik 
niet alleen aanwezig was, maar waarbij ik naar Julio keek 
en zelfs met hem sprak. Nu leek het er meer op dat ik de 
verschijnselen versterkte! 
Ik heb 116 RSPK-incidenten geëvalueerd in termen 
van waarnemers-effecten [noot van vertaler: RSPK = 
‘Recurrent Spontaneous PsychoKinesis’, de formele be-

naming voor poltergeist-verschijnselen]. Daarbij maakte 
ik een onderscheid tussen incidenten waarbij de aan-
wezigheid van een buitenstaander kennelijk een rem-
mende, een stimulerende of juist helemaal geen effect 
had. In sommige gevallen leek een bepaalde waarnemer 
geen effect te hebben terwijl een ander juist wel een 
effect had. Mensen die nog niet gearriveerd waren, leken 
soms de verschijnselen te blokkeren. De aanwezigheid 
van een grote groep mensen werkte eigenlijk altijd ef-
fect-remmend. Als ik die periodes waarbij een menigte 
aanwezig was even laat zitten dan blijkt er voor de res-
terende incidenten geen effect van de ‘toeschouwers’ te 
zijn. De conclusie moet zijn dat poltergeist-gebeurtenis-
sen een prima mogelijkheid bieden voor onderzoek. 

Nawoord van de vertaler
Het bovenstaande verhaal over de waarnemers-effecten 
is incompleet. In een eerder artikel van Roll stond name-
lijk een opmerking die mijn aandacht trok. 
Bij het beschrijven van de waarnemingen klaagt Roll 
er namelijk over dat hij nooit en te nimmer het begin 
van een beweging heeft waargenomen en dat terwijl er 
gedurende vele uren directe observatie van de doelge-
bieden was. Maar nog merkwaardiger is zijn zijdelingse 
opmerking dat tv-ploegen er ook niet in slaagden iets 
op video te krijgen. Misschien dat Roll dacht dat dit niet 
aan de televisieopname zelf lag maar aan het feit dat dit 
soort ploegen het magazijn druk en vol maakten. Maar 
wat Roll niet wist, is dat in het Rosenheim-geval (zie 
pagina 18 in dit TvP) er óók tv-opnames zijn gemaakt. Zo 
werd in Rosenheim een schilderij dat af en toe spontaan 
bewoog, onder continue ‘tv-bewaking’ gezet (zonder een 
tv-ploeg erbij). Nooit werd er een beweging vastgelegd. 
Wel begon het schilderij te bewegen tijdens het wisselen 
van de videoband.
Deze observatie zou kunnen suggereren dat niet alleen 
actuele waarnemers een rol spelen, maar ook poten-
tiële toekomstige waarnemers. Dat is fascinerend en 
ook theoretisch relevant, want zoiets wordt door de 
Observationele Theorie van Walker voorspeld! n

Referenties
 Roll, W.G., Pratt, J.G. (1971). The Miami disturbances. Journal of the 

American Society for Psychical Research, 65, pp, 409-454.

…Omdat de verschijnselen alleen 

plaatsvonden als de 19-jarige ma-

gazijnbediende Julio in het ma-

gazijn was beschouwden we hem 

als ‘focal agent’. Bij 7 van de 10 

incidenten hadden we direct en 

volledig zicht op Julio…



‘American Hauntings. The True Stories 

behind Hollywood’s Scariest Movies 

– from The Exorcist to The Conjuring’,

Auteurs: R.E. Bartholomew & J. Nickell

Via Google’s ‘newsalert’-dienst (trefwoord ‘poltergeist’) werd ik onlangs geattendeerd op een nieuw boek: ‘American Hauntings – The True Stories 
behind Hollywood’s Scariest Movies’.1 Misschien interessant voor mij als filmliefhebber? Eindelijk een serieus boek over het paranormale horrorgenre 
in de film, een boek waar ik lang op heb zitten wachten? Dat was nog even de vraag. De cover van het boek toont het meisje Carol Ann uit de film 
‘Poltergeist’, dat haar armen uitstrekt naar een tv-scherm vol ruis waardoor ze contact krijgt met de paranormale entiteiten die het gezin tergen; de 
spannende scene die in elke ‘Poltergeist’-verfilming terugkeert (“They’re here!”, “they’re back”). De titel en cover wekten bij mij de indruk dat dit 
misschien een zoveelste ‘ghost hunting’-boek zou zijn. ‘Ghost hunting’ is immers in. Vooral de laatste jaren verschijnen hierover boeken bij de vleet. 
En de ‘ghost hunters’ schieten als paddenstoelen uit de grond, al dan niet georganiseerd…

door: Fred Melssen

BOEKBESPREKING
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Mijn indruk sloeg om toen ik één van de auteurs ge-
noemd zag: Joe Nickell. Ik kocht het boek zonder aarze-
ling. En ik heb geen spijt.
Joe Nickell is scepticus en noemt zich forensisch onder-
zoeker van het paranormale. Hij wordt ook wel de mo-
derne Sherlock Holmes genoemd en de ‘real-life’ Scully 
uit The X-Files. Als forensisch onderzoeker heeft hij een 
groot aantal boeken op zijn naam staan en zijn credits 
verdient met Camera Clues en Missing Pieces waarin hij 
zijn forensische onderzoekskwaliteiten toont.2, 3 Als scep-
ticus schrijft hij voor de Skeptical Inquirer. En met zijn 
academische opleiding (Ph.D Engels) richt hij zich met 
name op onderzoek naar folklore en vermeende zeldza-
me documenten. Als voormalig goochelaar is hij geïnte-
resseerd in vermeende paranormale zaken. Kortom: een 
veelzijdig persoon wiens kwaliteiten samenkomen in dit 
boek naar de ‘ware gebeurtenissen’, de ‘ware feiten’ ach-
ter een aantal horrorfilms over het paranormale.
Zijn medeauteur is Robert Bartholomew. Als socioloog 
is Bartholomew gespecialiseerd in de verschijnselen pa-
niek en (massa)hysterie maar ook in paranormale claims. 
In 2013 werkten Nickell en Bartholomew samen aan een 
artikel over de ‘Rain Boy Poltergeist’.4 Deze poltergeist 
lijkt een zeer goed gedocumenteerde gebeurtenis rond-
om de persoon Decker, die in een trance kon geraken en 
het binnenshuis kon laten regen. Hij kon door middel 
van psychokinese voorwerpen verplaatsen en zichzelf 
leviteren. Er zouden veel betrouwbare getuigen zijn en 
zelfs de tv-show ‘Paranormal Witness’ toonde interviews 
met betrokkenen en getuigen.
De twee auteurs deden een nauwgezet onderzoek, vooral 
historisch bronnenonderzoek, naar de claims en de ge-
tuigen. Samengevat leidde dit tot een ‘case closed’ wat 
betreft de paranormale claims.
De samenwerking tussen beide auteurs was vruchtbaar 
en leidde tot het idee een boek te schrijven over deze 
materie. Dat werd American Hauntings. De ‘Rain Boy 
Poltergeist’ vormt als hoofdstuk een extra uitstapje in dit 
boek. En ook hier: ‘case closed’ wat betreft dit voorval: 
De regen wordt verklaard door smeltend ijs, door het 
plafond sijpelend ten gevolge van een door ijs gevormde 
afsluiting. Samen met de psychologische spanning die 
ter plekke ontstond en de menselijke verbeeldings-
kracht, speelden bedrog en manipulatie ook een rol: de 
‘paranormaal begaafde’ was als veroordeelde crimineel 
al eerder (en ook later) betrapt op fraude en bedrog.

American Hauntings behandelt zes Amerikaanse films, 
alle films claimen gebaseerd te zijn op ware gebeurte-
nissen. Het zijn: ‘An American Haunting’ (2005), ‘The 
Exorcist’ (1973, 1977, 1990), ‘Poltergeist’ (1982, 1986, 
1988), ‘The Conjuring’ (2013), ‘The Amityville Horror’ 
(1979, 2005, 2012) en ‘The Haunting in Connecticut’ 
(2009, 2013).

Een enkel voorbeeld
‘An American Haunting’ is een film die in 2005 werd uit-
gebracht met Donald Sutherland in de hoofdrol. De film 
zou zijn gebaseerd op ware feiten waarbij voor het eerst 
in de geschiedenis een man zou zijn gedood door een 
klopgeest. De gebeurtenissen gingen de wereld in als de 
‘Bell Witch-legende’, het verhaal van de mysterieuze ge-
schiedenis van de familie Bell in Tennessee in het begin 
van de 19e eeuw. 
Volgens de legende leefde John Bell als boer samen met 
zijn familie in Tennessee, waar ze zich in 1804 hadden 
gevestigd. Dertien jaar lang leefden zij rustig totdat een 
aantal gebeurtenissen hun leven drastisch veranderde. 
Familieleden zagen vreemde dieren buiten. ’s Nachts 
hoorden ze klopgeluiden op de deur en op de muren, 
later ook in huis. Andere vreemde geluiden werden ma-
nifest en stenen vielen op onverklaarbare wijze op de 
vloer. De situatie werd onhoudbaar en de buren werden 
ingeschakeld als getuige. Een kleine onderzoekscom-
missie werd opgericht en mensen kwamen van heinde 
en verre om getuige te zijn van deze en andere vreemde 
voorvallen. Een entiteit die zich kenbaar maakte als 
Kate Batts, een vermeende heks uit de streek, zou ver-
antwoordelijk zijn. Kate zou twee redenen hebben om 
de familie te tergen: John Bell zou (om een onduidelijke 
reden) gedood moeten worden, en John’s dochter Betsy 
mocht niet trouwen met een buurjongen. Jarenlang wer-
den John en Betsy op gruwelijke wijze lastiggevallen. 
John werd zwakker en stierf uiteindelijk in 1820. In 1821 
verbrak Betsy de verloving met haar buurjongen.
De ‘Bell Witch-legende’ zou zo’n beetje het meest gedo-
cumenteerde en betrouwbare poltergeist-geval vormen 
in de geschiedenis. Talloze journalisten schreven erover 
en er zouden veel betrouwbare getuigen zijn. De auteurs 
wisten een en ander terug te traceren tot een vermeend 
dagboek van John Bell, dat gebruikt zou zijn door zijn 
zoon in de memoires Our Family Trouble. Deze memoires 
blijken als bron te zijn gebruikt in veel andere verhande-
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lingen, zoals de geschiedschrijving van Ingram over de 
voorvallen.
De auteurs van American Hauntings vragen zich echter 
terecht af wat de authenticiteit en rol van het dagboek 
is, en komen tot verrassende conclusies. Nickell komt tot 
een conclusie dat deze Ingram de auteur moet zijn van 
Our Family Trouble, niet de zoon van John Bell. Het dag-
boek heeft nooit bestaan. 
En daarmee valt elke basis weg van het verhaal: de le-
gende is niets meer dan een stukje ‘gecreëerde geschie-
denis’. Ook ander vermeend bewijsmateriaal weten ze te 
weerleggen. Zoals de beschrijving dat Andrew Jackson, 
generaal en later de zevende president van de Verenigde 
Staten, getuige zou zijn geweest. Een ‘appeal to authori-
ty’-argument dat ook geen stand blijkt te houden.
De ‘Bell Witch-legende’ is zeer populair en inspireerde 
tot meerdere andere films: ‘The Blair Witch Project’ 
(1999), ‘Bell Witch: The Movie’ (2007) en ‘The Bell Witch 
Haunting’ (2013).

Chirurgische precisie
Dit is maar één van de voorbeelden hoe de auteurs te 
werk gaan. Steeds opnieuw gaan ze met een chirurgische 
precisie te werk. Analytisch onderscheiden ze bijzaken 
van hoofdzaken en leggen de essentie bloot. We weten 
dat het allemaal ‘case closed’-gevallen zijn, maar we 
maken deze ontdekkingstocht samen met de auteurs, als 
een authentiek detectiveverhaal. De auteurs zijn goed op 
de hoogte van de wetenschappelijke literatuur rondom 
‘hauntings’ en poltergeist.5

Het boek is niet per se gericht aan de ‘debunkers’ (ont-
maskeraars). Het is ook niet bedoeld voor de echte ‘be-
lievers’. De pretentie van de auteurs is bescheiden: Wat 
is er waar van de aanspraak dat de films gebaseerd zijn 
op ‘echte feiten’? De auteurs ontrafelen de feiten op een 
gedegen, onderhoudende en betrouwbare manier. 
Het boek mag wat mij betreft een vervolg krijgen. Het 
genre aan paranormale horror is groot en de paranorma-
le thematiek is breed. Films beïnvloeden elkaar. Ik denk 
dat we voorlopig nog niet af zijn van dat motto ‘based on 
a true story’.
Als we bijvoorbeeld kijken naar die ‘Bell Witch-legende’, 
dan zijn daarover sinds 1994 al meer dan tien populair-
wetenschappelijke boeken uitgebracht, sommige met 
een dubieuze pretentie. 
En natuurlijk: voor de liefhebber die graag naar een hor-

rorfilm over het paranormale kijkt, maar dit niet graag 
toegeeft, is dit boek een aardige legitimatie om alle films 
(nog eens) te bekijken, samen met het boek. n

Noten
1 Bartholomew, R.E.,  Nickell, J. (2015). American Hauntings. The True 

Stories behind Hollywood’s Scariest Movies – from The Exorcist to 

The Conjuring. Praeger.

2 Nickell, J. (2005). Camera Clues: A Handbook for Photographic 

Investigation. University Press of Kentucky.

3 Baker, R.A., Nickell, J. (1992). Missing Pieces: How to Investigate 

Ghosts, UFOs, Psychics & Other Mysteries. Prometheus.

4 Bartholomew, R.E.,  Nickell, J. (2013). The Devil and Don Decker. 

Rain Boy Poltergeist – Case solved, Skeptic, Vol. 18, Nr. 1.

5 Houran, J., Lange, R. (2001). Hauntings and Poltergeists: 

Multidisciplinary Perspectives. McFarland & Company.
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In Memoriam:

Edgar Mitchell

De meeste mensen kennen Edgar Mitchell als Apollo 
14-astronaut en als de zesde mens op de maan. Mitchell 
was kapitein van de Amerikaanse marine en als ingeni-
eur (Sc.D, Ph.D) opgeleid bij het Massachusetts Institute 
of Technology (MIT); hij ontving de presidentiële Medal 
of Freedom, de NASA Distinguished Service Award en 
werd genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede in 
2005. De verkenning van de ruimte symboliseerde voor 
Mitchell hetzelfde als voor zijn land: een technologische 
triomf van historische proporties en een uniek toonbeeld 
van wetenschappelijk succes.
Wat minder mensen weten, is dat Mitchell’s onderzoe-
kende geest veel verder ging dan ruimtevaart en dat hij 
zich zijn leven lang heeft ingezet om onze wetenschap-
pelijke kennis van het bewustzijn te vergroten. Tijdens 
zijn retourvlucht, starend naar de aarde, een eenzame 
bol in de enorme ruimte, werd hij overspoeld door een 
diep gevoel van universele verbondenheid.
“Ik besefte dat het verhaal over ons, zoals verteld door 
de wetenschap – onze kosmologie en onze religie – 
incompleet was en waarschijnlijk niet geheel juist. Ik 
begreep dat het Newtoniaanse idee van afzonderlijke, 

onafhankelijke objecten in het universum, geen volledig 
correcte beschrijving was. Er was een nieuw verhaal 
nodig over wie we zijn en wat we kunnen worden.”
Dat moment was een openbaring voor Mitchell. Als suc-
cesvol wetenschapper en ingenieur was hij gewend zijn 
aandacht te richten op de objectieve wereld ‘daarbuiten’. 
Maar deze ervaring ging veel dieper dan die afstandelij-
ke benadering.
“Mijn idee van de duidelijke afzondering en de relatief 
onafhankelijke bewegingen van die kosmische lichamen 
lag aan puin. Ik werd overspoeld met het gevoel mij 
fysiek en mentaal uit te spreiden de ruimte in. De beper-
kingen en de grenzen van vlees en bloed vielen weg. Ik 
vroeg me af of Stu en Alan [Mitchell’s mede-astronauten] 
het ook zo zouden ervaren. Maar ik had geen zin om het 
hen te vragen…”
De ervaring bracht hem tot het idee dat de werkelijkheid 
mogelijk complexer, subtieler en onverbiddelijk myste-
rieuzer is dan de gevestigde wetenschap hem had doen 
geloven. Wellicht dat een dieper inzicht in bewustzijn 
zou kunnen leiden naar een nieuw en uitgebreid beeld 
van de werkelijkheid, een beeld waarin objectief en sub-

Cassandra Vieten
Nederlandse bewerking:
Mike Ridderhof & Rens Wezelman

Edgar Mitchell (1930-2016)
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jectief zouden kunnen worden begrepen als complemen-
taire elementen van het wonder en het mysterie van het 
zijn. Die bewustwording was vertrekpunt voor Mitchell’s 
volgende missie: een aantal jaren later, in 1973, richtte 
hij het Institute of Noetic Sciences (IONS) op. 
In het westerse denken en in de wetenschap wordt ma-
terie naar voren geschoven als de fundamentele basis 
van de werkelijkheid. Daarentegen tonen experimenten 
in de kwantummechanica aan dat een materiedeeltje 
soms onmiddellijk en onbemiddeld reageert wanneer er 
iets gebeurt met een ander materiedeeltje, zelfs wanneer 
beide deeltjes van elkaar zijn gescheiden qua ruimte. 
Voor Mitchell betekende dit dat ‘bewustzijn’ zelfs op 
subatomair niveau aanwezig zou kunnen zijn.
Op basis van dit idee en vanuit een visie op het uni-
versum als lerend en zelforganiserend systeem, stelde 
Mitchell dat bewustzijn zich door veel niveaus van 
complexiteit kan ontwikkelen en dat op een gevorderd 
niveau van complexiteit, bijvoorbeeld op menselijk ni-
veau, een aanleg voor zelfreflectief bewustzijn begint 
te ontstaan. Hierbij hoort de vaardigheid om bewuste 
keuzes te maken en om verantwoordelijk te zijn voor hoe 
het eigen handelen anderen en hun omgeving raakt. De 
groeiende problemen van de huidige postindustriële 
maatschappij, waarin de meeste gevaren voor de samen-
leving en de planeet het gevolg zijn van ons wereldbeeld 
en ons handelen, maken het cruciaal om te leren hoe 
we het bewustzijn van mensen kunnen ontwikkelen. 
Mitchell stemde in met het kritische idee dat de activiteit 
van de mensheid een patroon van exponentiële groei 
volgt, en dat die groei onder de huidige omstandigheden 
niet op wereldschaal volgehouden kan worden. Hij was 
van mening dat een paradigma-verandering aanstaande 
is, maar waarschuwde dat de uitkomst nog onvoorspel-
baar is en dat het voortbestaan van de mensheid op 
onze planeet ter discussie staat. Hij meende dat de-
zelfde hoeveelheid inspanning en inventiviteit die werd 
gericht op het ontdekken van de ruimte, ook gericht zou 
moeten worden op het onderzoeken van de innerlijke 
wereld, ons bewustzijn.
Geïnspireerd door Mitchell’s visie heeft het Institute of 
Noetic Sciences (IONS) de afgelopen veertig jaren een 
katalyserende invloed gehad op onderzoek aan de gren-
zen van de wetenschap. Het IONS-onderzoek naar de rol 
van bewustzijn in genezingsprocessen heeft significant 
bijgedragen tot de wetenschappelijke kennis over hoe 
de geest de gezondheid beïnvloedt. IONS-werk heeft 

ertoe bijgedragen dat de mind-body-geneeskunde zich 
heeft ontwikkeld van randverschijnsel tot essentieel on-
derdeel van vrijwel alle grote medische centra in de VS 
en, steeds meer, wereldwijd. Het pionierswerk van IONS 
in het wetenschappelijk onderzoek naar onderlinge ver-
bondenheid doorheen tijd en ruimte heeft het tekort van 
traditionele opvattingen over de werkelijkheid blootge-
legd en begint nu onderdeel te worden van de algemene 
natuurkunde. En met baanbrekend onderzoek naar eeu-
wige mysteries als voorschouw, het leven na de dood, 
naar de rol van de wil in genezing en naar buitengewone 
ervaringen, heeft IONS de grenzen verlegd van wat we 
weten over onszelf en over de werkelijkheid. 
Op dit moment bestaat IONS uit een team van zeven we-
tenschappers, die zich bezighouden met het onderzoek 
naar grensverleggende onderwerpen; een onderwijsteam 
en innovatie-lab dat onze bevindingen vertaalt naar 
toepassingen voor het dagelijks leven; een wereldwijde 
gemeenschap van 80.000 leden met bijna 200 regionale 
groepen die regelmatig over de hele wereld bij elkaar 
komen; en een onderwijs- en retraitecentrum gelegen 
op een uur rijden ten noorden van San Francisco waar 
jaarlijks 5000 mensen deelnemen aan transformatieve 
workshops en trainingen.
IONS eert het leven en het werk van Edgar Mitchell, as-
tronaut, wetenschapper, geleerde en visionair leider en 
we zijn er trots op om zijn erfenis voort te zetten. n

• Cassandra Vieten Ph.D is voorzitter en directeur van het Institute 

of Noetic Sciences en wetenschapper bij de Mind-Body Medicine 

Research Group aan het California Pacific Medical Center Research 

Institute.

• Noot van de redactie: dit artikel werd kort na het overlijden van 

Mitchell op de site van IONS gepubliceerd. Met toestemming van 

IONS heeft het TvP het in bewerkte vorm overgenomen.

• Noot van de vormgever: ‘Ex Luna Scientia’ (‘Van de Maan komt 

Kennis’) was het motto van de Apollo 13-missie, niet van Mitchell’s 

Apollo 14-missie. Maar gezien het indrukwekkende belang van 

Mitchell’s werk voor parapsychologie en bewustzijnsonderzoek, 

achten we het gepast om juist dit motto in te voegen in de afbeel-

ding hiernaast.
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Van alle ‘klopgeestgevallen’ die onder leiding van Prof. Hans Bender (1907-1991) door het Freiburger 
Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene (IGPP) werden onderzocht (vgl Bender, 1970, 

1971; Huesmann & Schriever, 1989), behoort het ‘geval Rosenheim’ tot de best gedocumenteerde casus-
sen. Het is een casus die, dankzij de kwaliteit van die documentatie, een weg heeft gevonden in de inter-
nationale onderzoeksliteratuur over RSPK-fenomenen (vgl Roll, 1976). Het door het IGPP verzamelde 

archief over deze zaak omvat circa 2000 pagina’s. Ze bestaat uit gespreksprotocollen van ongeveer 
40 ooggetuigen en deskundigen, onderzoeksrapporten door natuurkundigen en technici, het in-

spectieverslag van de Gemeentewerken Rosenheim, het onderzoek naar deze kwestie door de 
recherche van de stad Rosenheim (in Beieren), alsook de psychodiagnostische bevindingen 

over ‘focuspersoon’ van deze spokerijen, om alleen maar de belangrijkste documenten 
over deze zaak te noemen.2 In de parapsychologische gemeenschap werd de casus 

bekend toen Bender in augustus 1968 erover berichtte tijdens het elfde jaarlijkse 
congres te Freiburg van de Parapsychological Association… 

Eberhard Bauer1

vertaling & bewerking: Joop Houtkooper & Rudolf Smit

Het Geval Rosenheim – een terugblik

RSPK: ‘Recurrent Spon
taneous PsychoKinesis’
(herhaaldoptredende 
spontane psychokinese).
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Het volgende overzicht steunt voornamelijk op de door 
hoofdonderzoeker van deze casus, Hans Bender, ge-
geven verslagen (vgl Bender, 1968; Bender 1980). Een 
chronologisch overzicht van het totale materiaal alsook 
kwaliteitsbeoordelingen van de getuigenissen kan men 
vinden bij Suchan (1977)3.

Raadselachtige verschijnselen
Van half juli 1967 tot januari 1968 traden raadselachtige 
verschijnselen op in het kantoor van advocaat Adam in 
de Beierse stad Rosenheim die aan het eind van 1967 
een brede bekendheid kregen door berichten in de pers.
Tl-buizen aan het plafond van 3 meter hoog vielen 
steeds uit. Elektriciens stelden vast dat ze in de houders 
zo’n 90 graden waren gedraaid. Eén van de elektriciens 
getuigde dat “ondanks de hoogte waarop de tl-buizen 
waren bevestigd, de buizen moeten zijn losgedraaid 
omdat er technisch gezien geen andere verklaring was. 
Zodra ik de buizen weer had vastgezet en ik de ladder 
had weggehaald vielen die tl-buizen heel plotseling wéér 
uit terwijl ik erbij stond! Tot mijn grote verbazing moest 
ik vaststellen dat alle vier tl-buizen daadwerkelijk wéér 
90 graden waren gedraaid. Ik stond voor een raadsel en 
noemde het hekserij.” (Resch, 1968, p. 248)
Er werden heftige knallen gemeld, zekeringen sloegen 
zomaar door, en de inktvloeistof van het kopieerappa-
raat lekte veelvuldig uit het apparaat. Al in de zomer van 
1967 werden er telefoonstoringen gemeld: vaak rinkel-
den de vier Siemens-telefoons gelijktijdig, gesprekken 
werden zomaar afgebroken en de telefoonrekeningen 
stegen tot ongewone hoogten (details bij Resch, 1968, 
1968).
Men vermoedde dat de oorzaak van de storingen ge-
zocht moest worden bij het elektriciteitsbedrijf van de 
stad. De storingsdienst van dat bedrijf deed een grondig 
onderzoek op 16 november 1967 onder leiding van direc-
tie-assistent Paul Brunner. Er werden spanningsmeters 
geïnstalleerd voor het voortdurend monitoren van de be-
treffende stroomcircuits in de ruimtes van het advocaten-
kantoor. Het bureaupersoneel werd gevraagd onmiddel-
lijk de storingsdienst van alle ongewone waarnemingen 
op de hoogte te stellen. Personeel van de buitendienst 
van het elektriciteitsbedrijf kreeg de opdracht zelf waar-
nemingen te doen. De registratiestroken van de aange-
sloten meetapparatuur toonden krachtige uitslagen die 
gedeeltelijk samenvielen met de abnormale verschijnse-
len. In het voortgangsverslag van het elektriciteitsbedrijf 

van 21 december 1967 (gepubliceerd bij Resch, 1968, pp. 
290-310) werd bij voorbeeld op de eerste testdag geno-
teerd: “Op maandag de 20ste november, 7.30 uur, is in 
de kamer van de chef met een luide knal een tl-buis uit 
zijn fittingen aan stukken gevallen. De zekeringen waren 
echter niet doorgebrand. Het stroomregistratieapparaat 
van het bureau legde dit vast op de papierstrook met 
twee volle uitslagen van elk circa 50 Ampère. Dit was 
onverklaarbaar, vooral vanwege het feit dat de zekerin-
gen niet waren doorgebrand. Hoogst eigenaardig is het 
feit dat de terugloop van de schrijf-arm op het maximale 
uitslagpunt in een sleepvorm resulteerde en niet zoals 
gewoonlijk rechtlijnig.” (Resch, 1968, p. 292).
Omdat vallende tl-buizen een gevaar vormden, werden 
deze vervangen door fittingen voor gewone gloeilampen. 
Op 21 november 1967 spatte in de voorkamer zo’n gloei-
lamp stuk; op de registratie-strook waren gedurende de 
daarmee samenvallende periode kort na elkaar drie volle 
uitslagen te zien. Op dezelfde dag werden nog eens zes 
verdere uitslagen waargenomen, echter zonder daarmee 
samenvallende verschijnselen. Talrijke explosies van 
gloeilampen volgden, en ook de verlichtingsarmaturen 
gingen aan scherven.

Hevig slingerende lampen
Gedurende de daarop volgende dagen werd het kantoor 
direct met een kabel verbonden aan de transformator-
centrale, om aldus de ondergrondse kabel, de huisaan-
sluiting en de hoofdleiding als mogelijke oorzaken uit te 
sluiten. De verschijnselen (het knallen, het uiteenspatten 
van gloeilampen, volle uitslagen op het stroomregistra-
tieapparaat) hielden onverminderd aan. 
Een nieuw verschijnsel op 30 november 1967 was dat 
van hevig slingerende lichtarmaturen, zowel in inge-
schakelde als wel uitgeschakelde toestand. Waarnemers 
van het elektriciteitsbedrijf waren daarvan getuige. Toen 
besloot men na te gaan of trillingen van het straatverkeer 
de oorzaak konden zijn van het zwaaien van de lampen, 
maar niets wees daarop. Hoewel het aan de buitendienst 
van de elektriciteitsmaatschappij ondertussen duide-
lijk geworden was dat het algemene elektriciteitsnet 
uitgesloten kon worden als mogelijke oorzaak van de 
problemen, werd op aandringen van de advocaat een 
noodgenerator geplaatst voor de elektriciteitsvoorziening 
van het kantoor. 
De tv-zenders Duitsland I en II hadden eind november 
uitzendingen gewijd aan deze buitengewone casus en 
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die beëindigd hadden met de open vraag of het hier ging 
om een technisch verschijnsel of om moedwillig opge-
wekte storingen.

Professor Hans Bender begint onderzoek
Dit was de situatie toen op 1 december 1967 Prof. Hans 
Bender en zijn medewerkers begonnen aan hun onder-
zoek. Wat de technici was opgevallen, zonder dat ze 
passende conclusies hadden getrokken, werd duidelijk 
bij een eerste analyse van de verschijnselen: alleen 
tijdens kantooruren werden de grote uitslagen op de 
meetdiagrammen gezien en de ongewone verschijnselen 
waargenomen. 
Meestal waren de verschijnselen heel krachtig bij bin-
nenkomst van twee jonge medewerksters van het advo-
catenkantoor, de negentienjarige A.S. en de zeventien-
jarige G.H.. Spoedig werd duidelijk dat de fenomenen 
verband hielden met de jonge vrouw A.S.. Als zij door 
de gang liep, begonnen de lampen achter haar heen en 
weer te zwaaien, spatten lampen en armaturen stuk en 
vlogen de scherven op haar af. Wat er in dit kantoor ge-
beurde, had (met uitzondering van de telefoonstoringen) 
een onverklaarbare gelijkenis met zogenaamde ‘klop-
geestverschijningen’ (‘poltergeist’) waarvan Bender aan 
de hand van talloze gevallen op de hoogte was. Ze tonen 
steeds weer hetzelfde patroon: de verschijnselen leken 
meestal een samenhang te hebben met puberende jon-
geren of jongeren met een achtergebleven ontwikkeling 
(Bender, 1970).
In alle gevallen moest natuurlijk eerst naar normale 
oorzaken worden gezocht. Dikwijls zijn het verklaarba-
re gebeurtenissen, zoals storingen in de waterleiding, 
die plotselinge trillingen kunnen voortbrengen en dan 
als ‘spookachtig’ kunnen worden geïnterpreteerd. 
Uitgesloten zijn natuurlijk ook bedrieglijke voorspiege-
lingen of onverantwoordelijke manipulaties door hysteri-
sche personen die in een schemertoestand met daarop-
volgend geheugenverlies ‘spookachtige’ toestanden in 
scene zetten.
Na een grondig onderzoek waaraan ook de recherche 
van Rosenheim deelnam (de advocaat had aangifte 
tegen een onbekende gedaan), scheen bedrog uitgeslo-
ten. Ook hysterische manipulaties konden, na analyse 
van talrijke getuigenverklaringen, niet in beschouwing 
worden genomen. 
Er waren nu belangrijke redenen om de alternatieve 
hypothesen: technische anomalieën of moedwillige be-

schadiging, uit te breiden met een derde, namelijk spon-
tane, door A.S. voortgebrachte psychokinese.
Maar de meetcurven van de spannings- en stroommeters 
leken niet te passen in deze derde hypothese. Het was 
namelijk in hoge mate opvallend dat de meters alleen 
uitslagen lieten zien als er in het kantoor werd gewerkt. 
Dit aanknopingspunt en andere aanwijzingen maak-
ten het waarschijnlijk dat ze helemaal niets van doen 
hadden met de anomale elektriciteitsstoringen, maar 
met een op de schrijfarm (van het registratieapparaat) 
werkende ‘mechanische’ kracht tot stand moeten zijn ge-
bracht. Een handmatige sturing van de schrijfarm was ge-
durende de tijd van de aansluiting van het meetapparaat 
uitgesloten. Ten tijde van de aansluiting onderscheidden 
de uitslagen zich niet van de latere waarbij de meetappa-
raten op grond van een vereenvoudigde uitwisseling van 
de meetstrook niet meer aangesloten waren. Ook waren 
er de uitspraken van de getuigen die de bewegingen van 
de schrijfarm gezien hadden. Zo werd het vermoeden 
groter dat ook deze uitslagen op een ‘directe’ psychoki-
netische inwerking konden duiden.

Specialistisch onderzoek
Om deze hypothese te toetsen was de medewerking 
van een specialist vereist. Bender vroeg aan Dr Friedbert 
Karger van het Max Planck Institut für Plasmaphysik (in 
München-Garching) om een onderzoek te beginnen. Van 
6 tot 8 december 1967 verrichte hij in het advocatenkan-
toor van Rosenheim samen met collega G. Zicha metin-
gen met een oscillograaf. Beide natuurkundigen hebben 
het resultaat van hun metingen uitvoerig beschreven 
(Karger & Zicha, 1968). Zij toetsten de volgende mogelij-
ke verklaringen voor de uitslagen van het registratieap-
paraat (Karger & Zicha, 1968, p. 117):
1—Netspanningsveranderingen (ondanks de registra-
tie-uitslagen geen verhoging van de netspanning).
2—Een hoogfrequente spanning die door een niet-li-
near-werkend installatie-onderdeel gedemoduleerd 
wordt; condensatorontladingen (geen signaal op een 
potentiaalsonde, vervolgonderzoek met een 100 Watt-
zender).
3—Elektrostatische lading (vervolgonderzoek).
4—Extern statisch magneetveld (geen signaal op de mag-
neetveldmeter).
5—Infra- of ultrageluid, sterke trillingen (vervolgonder-
zoek).
6—Een wiebelig contact in de elektronica van de ver-



TVP • TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE & BEWUSTZIJNSONDERZOEK • NR 3 & 4 • 2015 21

sterker, een fout mechaniekje in het registratieapparaat 
(aanvullend onderzoek).
7—Aanraking met de hand (bedrog uitgesloten).

Hun samenvatting luidde: “We moeten hierna vaststel-
len dat op het registratieapparaat uitslagen optraden, 
hoewel we daarvoor systematisch alle denkbare na-
tuurkundige oorzaken hebben geëlimineerd, dan wel 
gecontroleerd, en de normale functies van de toegepaste 
apparatuur grondig hebben nagekeken” (Karger & Zicha, 
1968, S. 117).
Later heeft het elektriciteitsbedrijf van Rosenheim op 
voorstel van de twee natuurkundigen een tijdlang in 
plaats van de netspanning een anderhalf volt-batterijtje 
aangesloten op het registratieapparaat. Ook in dat geval 
echter traden er sterke uitslagen op, wat kan worden ge-
zien als een versterking van het bewijs dat de uitslagen 
van het registratieapparaat geen netspanningsfluctuaties 
tot oorzaak hadden. Op basis van de verschijnselen en 
het resultaat van de onderzoekingen van het registratie-
apparaat, kwamen de natuurkundigen tot het volgende 
voorlopige resumé (Karger & Zicha, 1968, S. 130):
1—Een beschrijving van de verschijnselen aan de hand 
van natuurkundige principes is niet mogelijk.
2—De fenomenen verschijnen als gevolg van niet-perio-
dieke, kortstondig werkende krachten.
3—De verschijnselen (inclusief de telefoonstoringen) lij-
ken niet door elektrodynamische effecten, maar ‘mecha-
nisch’ opgeroepen te worden.
4—Er vinden niet alleen eenvoudige, explosie-achtig 
verlopende gebeurtenissen plaats, maar ook gecompli-
ceerde bewegingen (de curven voortgebracht door de 
schrijver, en bewegende platen aan de muur).
5—Die bewegingen kunnen wijzen op intelligent gestuur-
de krachten (telefoonstoringen) die de neiging hebben 
zich te onttrekken aan het onderzoek.

Psychokinetisch van aard
De aanwijzing dat de registratie-uitslagen psychokine-
tisch van aard zijn, ondersteunde de getuigenverkla-
ringen over de buitengewone verschijnselen. Talrijke 
ooggetuigen werden ondervraagd en hun getuigenissen 
werden op de band opgenomen. Verder stonden de 
processen-verbaal van de Recherche van Rosenheim ter 
beschikking en de nauwkeurige aantekeningen van bu-
reauchef E. die hij, als de bijna altijd aanwezige getuige, 
had bijgehouden. 

Na de controles van de registratie-uitslagen met de oscil-
loscoop, begonnen zich in toenemende mate wandpla-
ten te bewegen. In enkele gevallen draaiden de platen 
360 graden rondom de wandhaak of vielen ze van de 
muur af. Als voorbeeld van een getuigenverklaring over 
de bewegingen van de wandplaten is hier die van P. 
Brunner in het inspectieverslag: “Bij een kort gesprek 
met een kantoorwerknemer [A.S.] aan de kleine tafel 
voor de oliekachel stond de heer Brunner direct voor de 
wandplaat met de bloem, toen advocaat Adam vanaf 
links het kantoor binnenkwam. Op dat moment draaide 
de wandplaat heel snel circa 320 graden linksom, zodat 
de ophangdraad zich om de wandhaak wikkelde. Het is 
geheel zeker dat niemand deze handeling persoonlijk 
met de hand had verricht, omdat [draaiing van de wand-
plaat] zich op circa 1 meter afstand van de waarnemer 
voordeed.” (Resch, 1968, p. 307).
De waarneming door Brunner werd bevestigd door in-
specteur A. Mayer, die gelijktijdig in het pand aanwezig 
was. In het inspectieverslag van Brunner werd daarover 
gezegd: “Persoonlijk zag hij met absolute zekerheid het 
plotselinge draaien van de bloemenwandplaat vanuit 
zijn ruststand, zonder enige inwerking van personen.” 
(Resch, 1968, p. 307). Draaien en schommelen van de 
wandplaten werden ook de volgende dag rechtstreeks 
waargenomen door meester-elektricien Friedlinger en 
stagiair Meng van de inspectie-afdeling van het elektri-
citeitsbedrijf. Beide getuigen zeiden met stelligheid dat 

De ‘focuspersoon’ A.S. in 

de gang van het Rosenheimer 

advocatenkantoor.
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iedere inwerking door een persoon uitgesloten was. In 
deze periode sprongen veelvuldig Osram-gloeilampen 
kapot. In één geval herhaalde dit kapotspringen zich 
onder de ogen van de inspectie, drie minuten na het ver-
wisselen van de lampen.
Door gebrek aan middelen en personeel kon het 
Freiburger Instituut niet doorlopend waarnemers stati-
oneren in het advocatenkantoor van Rosenheim. Maar 
in de IGPP-documentatie bevinden zich veel telefoonge-
sprekken die op de band opgenomen waren. Daaronder 
vallen ook verklaringen van ooggetuigen van verschijn-
selen die tijdens telefoongesprekken waargenomen wer-
den. In één geval, 18 december 1967, werd de verbinding 
viermaal verbroken. De aanwezige inspecteur Mayer 
moest elke keer weer de vier automatische zekeringen 
indrukken. De geluidsband geeft deze gebeurtenissen 
weer alsook een beschrijving van draaiende en wiebelen-
de wandplaten.
Na de kerstvakantie kwam A.S. tussen 5 en 17 januari 
1968 onregelmatig naar het advocatenkantoor. Hoewel 
haar was gezegd met vakantie te gaan, drong ze er op 
aan toch te komen. Ze had zichzelf vereenzelvigd met de 
strijd die haar baas, advocaat Adam, had moeten aan-
gaan met zowel de pers, die over hem laster verspreidde, 
als met bepaalde kringen in de stad Rosenheim. Men 
beweerde dat die buitengewone gebeurtenissen werden 
veroorzaakt door trucjes van zijn zoon. De verschijnselen 
namen gedurende deze veertien dagen toe: voor de ogen 
van de fysicus Professor Paul Büchel schoven schuifla-
den uit zichzelf uit hun kasten, een circa 175 kilo zware 
dossierkast werd zo’n 30 cm van de wand afgeschoven, 
wandplaten en kalenders vielen van de muur of draaiden 
om, knallen werden gehoord en veel lampen en lichtar-
maturen sprongen stuk. 
Er traden nu ook lichamelijke, en tegelijkertijd ‘aansteke-
lijke’, verschijnselen op: A.S. en tegenover haar zittende 
medewerkers klaagden opeens over sterke druk in het 
rechter- dan wel het linkeroor, en wezen naar roodkleu-
ring van de huid aan dezelfde kant tot aan de hals die 
een geconsulteerde arts diagnosticeerde als hyperemie 
(bloedaandrang). A.S. vertoonde ook hysterische bewe-
gingen van armen en benen.

Uitvoerige psychodiagnostiek
In de periode van 21 tot 26 januari 1968 werd A.S. aan 
het Freiburger Instituut uitvoerig psychodiagnostisch 
onderzocht. De bevindingen daarvan zijn gepubliceerd 

door Benders toenmalige assistent Johannes Mischo (zie 
Mischo, 1970), die zowel prestatietests als de destijds 
gebruikelijke projectieve tests had gebruikt.
Het doel van zijn studie was om: 1) algemene, constan-
te eigenschappen van de persoonlijkheid van RSPK-
focuspersonen te ontdekken, 2) dynamische conflicten 
binnen de persoonlijkheidsstructuur te beschrijven, en 
3) psychologisch plausibele verbanden tussen agres-
sie-spanning en psychokinetische ‘manifestaties’ vast 
te stellen. Mischo kon aanwijzingen voor een ‘labiele 
persoonlijkheidsstructuur’ vaststellen, die zich manifes-
teerde in een conflictspanning die zich tussen vereisten 
en frustratie bewoog (zie Mischo, 1970, p. 23).
Na de terugkeer van A.S. naar Rosenheim traden gedu-
rende korte tijd psychokinetische verschijnselen op in 
de woning van haar familie, en daarna ook in een ander 
advocatenkantoor, waar ze haar stageperiode wilde vol-
tooien. Een interessante vraag is die naar de motivatie 
van de spookachtige verschijnselen, zoals geïllustreerd 
kan worden aan de hand van het plotseling draaien van 
de wandplaten. Voordat hij een keer op reis ging, had 
advocaat Adam in tegenwoordigheid van A.S. gezegd: 
“Nu ontbreekt het er alleen nog aan dat de platen aan de 
wand bewegen!” Kort daarna kwam het tot deze nieuwe 
variant van de gebeurtenissen. De betrekking op advo-
caat Adam werd duidelijk, toen bij zijn binnenkomst een 
plaat draaide, als een soort ‘vervullingsdwang’.
Om de telefoonstoringen te verklaren, werd een grondig 
onderzoek ingesteld (zie Resch, 1968, pp. 241-247). De 
technici die de Siemens-huisinstallatie onderzochten, 
waren het erover eens dat de opgetreden storingen – 
eenzijdige verbinding, afbreken van gesprekken, het 
gelijktijdig overgaan van alle vier de toestellen – niet 
op een normale manier te verklaren waren. De tele-
foondienst stelde de registraties van de automatische 
gesprekscontrole ter beschikking; daaruit bleek dat na 
het verwijderen van de Siemens-installatie en het in-
stalleren van een testapparaat met telwerk, vaak binnen 
een minuut viermaal de tijdmelding 0119 gekozen was. 
Op enkele dagen werd dit nummer 40 tot 50 keer achter 
elkaar gekozen. De telefoondienst heeft systematisch 
alle storingsbronnen nagegaan en kwam tot de conclu-
sie dat die keuzes in het kantoor gedaan moesten zijn. 
Het kantoorpersoneel wees die veronderstelling beslist 
van de hand, en wees erop dat meerdere keren waarge-
nomen was dat het telwerk verder liep, terwijl er géén 
gesprek was. Door getuigen te ondervragen, kon zo’n 
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geval in detail vastgesteld worden. Het bleek dat in aan-
wezigheid van een belastingconsulent, Dr Schmidt, het 
telwerk meerdere stappen verder liep, zonder dat er een 
gesprek was. Die getuige bleef van 17:35 uur tot 17:55 
uur in het kantoor en gaf, voordat hij het kantoor verliet, 
een schriftelijke verklaring af, dat er tijdens zijn waarne-
mingen met het enige aanwezige toestel geen gesprek 
plaatsgevonden had. In diezelfde periode registreerde 
de automatische gesprekscontrole dat zo’n twintig keer 
0119 gekozen was (Resch, 1968, pp. 242 e.v.).
Nieuwe voorvallen hadden plaats in de zomer van 1968 
op een kegelbaan, die A.S. veertien maal bezocht met 
haar toenmalige verloofde, een technicus en enthousiast 
kegelaar. In acht gevallen was er een gegrond vermoeden 
dat het elektronische systeem eveneens ‘spookachtig’ 
gestoord was.

Doorbraak in geschiedenis klopgeesten
Het klopgeestgeval in Rosenheim – dat is Benders uitein-
delijke inschatting – heeft met andere door hem onder-
zochte klopgeestgevallen gemeen dat de verschijnselen 
kennelijk afhingen van de crisis- en spanningstoestand 
van een jeugdig persoon en dat ze intensiever werden 
door de houding van de waarnemers. De specifieke situ-
atie in het advocatenkantoor, in het bijzonder de ronduit 
enthousiaste belangstelling van advocaat Adam voor de 
verschijnselen, in samenhang met de invloed die A.S. 
op haar chef had, produceerde het ‘affectieve veld’ dat 
het optreden van dit soort spookachtige verschijnselen 
begunstigt. 
Het bijzondere van dit klopgeestgeval bestaat uit de 
objectieve documentatie van de registratie-uitslagen 
en de telefoonstoringen, en in de grondigheid van het 
onderzoek door technische en wetenschappelijke des-
kundigen, ondersteund door de officiële verklaringen 
van ooggetuigen bij het onderzoek door de recherche. 
Tegen deze achtergrond is het begrijpelijk dat Bender 
het Rosenheim-geval beschouwt als “doorbraak in de ge-
schiedenis van het onderzoek naar klopgeesten”.
De geschiedenis van het onderzoek naar dit soort geval-
len laat zien dat bij het bekend worden ervan, en ook 
naderhand, kritiek en controversen niet zullen uitblijven 
(zie Bauer, 2010; Gauld & Cornell, 1997; Moser, 1950) en 
het geval in Rosenheim maakt daarop geen uitzondering. 
In de nasleep is kritiek geuit betreffende de volgende 
punten (zie bijvoorbeeld Prokop & Wimmer, 1987, pp. 
223 e.v.): 

1. Bedrog door de ‘klopgeest-veroorzaker’ A.S.:
—In de verslagen van de recherche van Rosenheim staat: 
“Opvallend is dat de voorvallen in het kantoor en woning 
van advocaat Adam zich steeds dan voordeden, als S. 
[A.S.] aanwezig was […] Buiten de kantoortijden en in de 
weekenden zijn er nooit klopgeest-verschijnselen waar-
genomen. Met uitzondering van mijn waarneming op 
17-1-1968 om 15:00 uur, waarbij ik A.S. kon zien terwijl ze 
de hanglamp (een gietijzeren kroonluchter) in de woon-
verdieping met de rechterhand aan het schommelen 
bracht, konden bij de onderzoekingen en de bewaking 
door rechercheurs geen waarnemingen van eventuele 
manipulaties door mensenhand vastgesteld worden.
De ondervraagde getuigen, het kantoorhoofd E., advo-
caat Adam zelf, de bureauhulp mevrouw B. en anderen, 
houden manipulatie door S. [A.S.] of door andere perso-
nen om de beschadigingen (het springen van lampen, 
tl-buizen, enzovoorts) te verklaren, ‘voor uitgesloten’” 
(zie Resch, 1969, p. 14; cursivering door E.B.).
2. Het voorspiegelen van de verschijnselen door techni-
sche en andere manipulaties:
—In het hoofdstuk ‘De geestenschommel van Rosen-
heim’ in het boek van Allan et al. (1969, pp. 13-24) wordt 
gemeend dat schommelingen van lampen mogelijk met 
behulp van nylondraden tot stand waren gebracht, die 
drie bezoekers, waaronder de Oostenrijkse goochelaar 
‘Allan’, aan een schakel van de lampketting ontdekt 
hadden. Daarover staat in het verslag van recherche van 
Rosenheim: “Ik heb daarover vastgesteld […] dat er in-
derdaad een ongeveer 70 cm lange dunne nylondraad op 

Ingenieur Paul Brunner 

van de gemeentewerken

van Rosenheim
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de aangegeven plek bij de hanglamp bevestigd was. De 
aanwezige advocaat Adam en de heer E. zeiden dat die 
nylondraad daar door deskundigen van het elektriciteits-
bedrijf van Rosenheim (Brunner) voor onderzoeksdoel-
einden aangebracht was, wat inderdaad het geval was” 
(zie Resch, 1969, p. 3). De heer Brunner had gemerkt dat 
een aan de nylondraad bevestigd stuk piepschuim bleef 
hangen, terwijl de lamp ernaast sterk geschommeld had. 
In het hoofdstuk werd verder het vermoeden geuit, dat 
de vastgestelde uitwijkingen in de registratieapparaten 
zonder meer met een zelfgebouwde gelijkrichter gepro-
duceerd zouden kunnen worden (zie Allan et al., 1969, 
p. 18). 
In 1971 wendde de fysicus Wolfgang Büchel, die zelf 
verschijnselen in het advocatenkantoor waargenomen 
had, zich tot de Weense uitgeverij Zsolnay (waarbij het 
boek verschenen was) met het verzoek, zijn brief door te 
sturen naar goochelaar Allan. In die brief werd Allan ge-
vraagd om bewijs voor zijn bewering. Büchel schreef: “Ik 
vraag daarom de schakeling aan te geven die dergelijke 
uitslagen kan produceren. De schakeling zou tot gevolg 
moeten hebben dat, zoals op de registratiestroken uit 
Rosenheim te zien is, gesloten lijnstukken (in de vorm 
van een vlakke ‘0’) en dubbel-gesloten lijnstukken (in de 
vorm van een vlakke ‘8’) geschreven worden, waarbij de 
pen het materiaal van de registratiestrook zichtbaar in-
drukt en inkrast. Daarbij mag de apparatuur niet bescha-
digd worden en moet deze daarna weer correct werken. 
Het effect moet, zoals in Rosenheim, minstens tienmaal 
herhaalbaar zijn.” (Zie Büchel, 1976, p. 178). Büchel 
heeft nooit een antwoord op zijn brief gekregen.
3. Technische artefacten, de hypothese van de ‘defecte 
röntgenapparaten’:
—In een tv-uitzending op 19 januari 1975, waar Hans 
Bender aan deelnam, bracht Thomas von Randow, we-
tenschapsredacteur van het gerenommeerde weekblad 

Die Zeit de opvatting naar voren, dat de in Rosenheim 
waargenomen verschijnselen door ‘elektromagnetische 
schokgolven’ veroorzaakt kunnen worden. Die zouden 
uitgezonden kunnen zijn door röntgenapparaten die zich 
in hetzelfde gebouw bevonden en die mogelijk defect 
zouden kunnen zijn. Büchel haalde er het advies bij 
van twee natuurkundigen, die op grond van hun onder-
zoekswerkzaamheden beschikten over ruime ervaring 
met energetische röntgenapparaten en hoogspannings-
installaties (die adviezen zijn afgedrukt in Büchel, 1976, 
pp. 180-184). Beide adviseurs hielden het voor uitge-
sloten, dat de beschreven verschijnselen in Rosenheim 
een elektromagnetische oorzaak, zoals door defecte 
röntgenapparaten, hadden kunnen hebben (zie Karger 
en Zicha, 1968: de auteurs van het geciteerde bericht, 
die op het gebied van de plasmafysica werkzaam waren 
en die alle mogelijke natuurkundige oorzaken van net-
storingen hadden nagegaan). De Gemeentewerken van 
Rosenheim maakten bovendien in een schrijven duide-
lijk, dat alle elektrische installaties in het gebouw waarin 
zich het advocatenkantoor bevond, dus ook de appara-
ten in het laboratorium van de daar werkzame artsen, 
onderzocht waren – zonder iets bijzonders aan te treffen 
(zie Büchel, 1976, pp. 184-185).

Niet weg-verklaarbaar
Bij nauwkeurige beschouwing ontpoppen de boven-
genoemde kritiekpunten zich als ‘pseudo-kritiek’ die 
de empirische bevindingen niet kunnen aantasten of 
‘weg-verklaren’. De casus Rosenheim heeft voor mij een 
vaste plaats in de geschiedenis van het onderzoek naar 
klopgeestverschijnselen. Het advocatenkantoor Adam 
is nu verdwenen uit het gebouw aan de Königsstrasse 
13 te Rosenheim – het gebouw wordt tegenwoordig ge-
bruikt door de gemeentelijke administratie van de stad 
Rosenheim.

‘Abnormale’ uitslagen op de 

registratiestrook van de 

spanningsmeter waarop een 

1,5 volt-batterij was aangesloten
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Onderzoek naar klopgeesten neemt in de traditie van 
het instituut in Freiburg een vaste plaats in (zie onder 
andere recente onderzoekingen van Fach, 2011; Lucadou 
& Wagner, 2012; Mayer & Bauer, 2015); de balans die 
Bender heeft opgemaakt na decennialang onderzoek 
naar klopgeesten, luidde als volgt: “Ondanks hun ab-
surditeit betekenen de klopgeestverschijnselen met hun 
alleszins complexe structuur een via regia, een konink-
lijke weg, tot een omvattend begrip van de mens en zijn 
plaats in de natuur, en van de natuur zelf. De toekomst 
zal leren, in hoeverre het lukt deze verschijnselen onder 
te brengen in een wetenschappelijk systeem, dat Kant 
definieert als een volgens principes geordend geheel” 
(zie Bender, 1984, p. 141). Dat is een nog alleszins open 
vraag gebleven. n

Noten:
1 Eberhard Bauer werkt sinds 1970 als psycholoog aan het Institut 

für Grenzgebiete der Psycholgie und Psychohygiene (IGPP) in 

Freiburg im Breisgau, Duitsland. Hij was assistent van Prof. Hans 

Bender (1907-1991), de oprichter van het instituut.

2 Andreas Resch heeft in een reeks van vijf artikelen in het door hem 

uitgegeven tijdschrift Grenzgebiete der Wissenschaft de belangrijk-

ste documenten gepubliceerd (zie Resch, 1968; 1969).

3 Een gedetailleerde chronologische lijst van de Rosenheim-

verschijnselen, onderverdeeld naar tijd, plaats, soort gebeurtenis, 

getuigen en soort documentatie, is te vinden in het doctoraalwerk-

stuk van Suchan (1977, pp. 15-66), die het bij het IGPP gearchiveer-

de materiaal bewerkt heeft.
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Het was reeds de korte schemering, dat vreemde uur van geheimenis, die vreemde korte pooze, 
waarin de adem der natuur zich schijnt in te houden, uit eerbied voor het oppernatuurlijke, uit angst 
misschien voor wat der natuur, in heur eenvoudigen drang om te groeien, te bloeien, te doen wassen 
en te doen weligen, te doen leven en te doen versterven, bovennatuurlijk schijnt… Het was in het 
binnenland, op een suikerfabriek, bij verwanten en de schemering weefde onder de waringins van 
den grooten tuin haar webbe van onwezenlijkheid, waarin als zwarte vlinders uit angstige droomen 
de groote vleermuizen even cirkelden: donkere, ronde vlieging, verschijning en verdwijning van 
vage vleugels, die gelijk zijn aan die der demonen… Maar die ure keert iederen dag terug en zelfs 
geheimenis, dat terug keert iederen dag, beïndrukt niet meer en wordt gewoon en weeft zich ge-
woon mede met de andere, gewone uren des dags… Zoodat ik niet van geheimnisvolle dingen mij 
bewust was en gewoonweg, bijna stemmingloos mijne ziel, niet anders dacht dan aan een paar brie-
ven, die ik schrijven moest, gewone brieven aan gewone menschen over bizonder gewone dingen… 
En zoo ging ik naar de badkamer, die, even verwijderd van het woonhuis, een dertig passen weg 
in den tuin lag, om mijn tweede bad te nemen. Het was misschien iets later dan ik het gewoonlijk 

Dit is de Stille Kracht
die zich aan mij heeft geopenbaard, 

op een namiddag in Indië…

Louis Couperus
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deed, maar het was toch niet zoo donker, dat ik riep 
om een lichtje en ik dàcht niet aan het vreemde uur, 
en bespeurde nauwlijks de vleermuizen, die, bijna 
rondom mijn hoofd, even cirkelden hun vreemde 
sfeer van zwarte schermwieken, als zij schijnen te 
verschijnen en weer te verdwijnen.
Ik trad de badkamer binnen: mijn badgoed was er 
reeds door den lijfjongen klaar gezet. Het was er 
valer van licht dan ik vermoed had dat het er zijn 
zou, maar ook die grauwer dan ik verwacht had 
schemerende weifelschijn ontroerde mij niet in de 
oude, groote badkamer, die een halve muur – waar-
om weet ik niet – deelde in tweeën, en die twee 
deuren had: de deur door welke ik binnen kwam 
en een tweede deur, die achter den muur weer naar 
den tuin toegang gaf. Achter dien halven muur was 
ook het bassin vol water, waarmee men zich ‘siramt’, 
begiet…
Op hetzelfde oogenblik, dat ik binnen trad in de 
meer dan ik verwacht had grauw schemerende bad-
kamer, zag ik héé1 duidelijk, onlóóchenbaar duide-
lijk een witte figuur, ik geloof getulband, minstens 
wit gehoofddoekt, zich verwijderen en verdwijnen 
achter de halve muur, in de richting van het tweede 
deurtje, dat immers onzichtbaar voor mij was… Ik 
had geen diepere impressie dan deze: een van de 
bedienden, die zich, om welk doel ook, in de bad-
kamer bevond, verwijdert zich door de andere deur, 
nu hij ziet, dat ik wensch te baden 
Slechts even flitste het door mij heen: waarom wit? 
Waarom zoo wit? Want de Javaansche bedienden al-
daar droegen geén wit… Maar meer dan een snelle 
flits van gedachten schoot deze vraag niét door mijn 
brein… Ik kleedde mij uit, hing mijn kleeren op en 
bedacht toen, gaande achter het muurtje, naar het 

bassin: o ja, ik moet nog den grendel schuiven voór 
het tweede deurtje, waardoor die witte Javaan is ver-
dwenen… Anders kan wie ook binnen komen, ter-
wijl ik bezig ben mij te baden. En ik schoot haastig 
op het deurtje toe, om den grendel voor te 
schuiven… 
De grendel wás voor geschoven… Toen schrikte ik 
hevig… Een ogenblik stond ik wezenloos voor de 
van binnen gegrendelde deur en werd mij bewust, 
dat het Witte door een gegrendelde deur was henen 
gegaan, moést henen zijn gegaan… Toen nam ik 
haastig de ‘gajong’ en ‘siramde’ mij… Het water 
viel als een kille koorts over mijn plots klamme 
lichaam… Haastig droogde ik mij, schoot mijn 
kleeren aan, wilde de badkamer verlaten… Het 
scheen mij of dit alles úren duurde en of ik den 
grendel der deur, waardoor ik binnen gekomen was 
en mij nu verwijderen wilde, maar niet terúg kon 
schuiven…
Ik stond buiten, in den tuin. De schemering was 
wèg verheimzinnigd; de vleermuizen cirkelden niet 
meer; de nacht donkerde fluweelig diep onder de 
waringins en ginds voor mij, boven de silhouet van 
het huis, dat vaag blankte, steeg de zilveren maan, 
als een groot zilveren gelaat wiens geheimzinnig 
uitstralend wezen alles begreep, vooral de dingen 
der schemering, die even weifelt voór de nacht is 
geworden… n

• Louis Marie Anne Couperus (De Haag, 10 juni 1863 - De Steeg, 16 juli 

1923) was een Nederlandse schrijver en een van de eerste Nederlandse 

vertegenwoordigers van het literaire naturalisme. Dit fragment stamt 

uit zijn boek De Stille Kracht (1900). Ten behoeve van de authenticiteit 

heeft de redactie de oorspronkelijke spelling niet veranderd.

27TVP • TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE & BEWUSTZIJNSONDERZOEK • NR 3 & 4 • 2015



In juni 2013 gingen de handafdrukken van Albert Einstein in Londen bij Sotheby’s onder de hamer voor £55.000. De prints 

waren 9 april 1930 gemaakt door de Berlijnse handlezeres Marianne Raschig.1 Zij incorporeerde de afdrukken in haar boek 

Hand und Persönlichkeit (1931) en voorzag ze van een beknopte, voor de handlezende leek cryptische beschrijving (zie pagina 

31). Het zogenaamde toeval wil dat Einstein de afdrukken heeft laten maken een maand nadat hij Nederlands destijds beroemd-

ste medium aan het werk had gezien. Het betreffende medium was de weduwe Akkeringa-Kromme. Naatje Kromme (Gouda, 2 

oktober 1868 - Den Haag, 22 maart 1942) was in 1905 getrouwd met de veel oudere, kinderloze weduwnaar, arts en verloskun-

dige Everd A. Akkeringa. Al op jonge leeftijd was Naatje Kromme lid geworden van de spiritistische vereniging Harmonia en 

in de winter van 1918-1919 werd ze de eerste Nederlandse psychometriste die in Haarlem publiekelijk haar buitengewone gave 

ten tonele bracht. Nadien heeft mevrouw Akkeringa-Kromme, mevrouw C. Akkeringa, de weduwe Dr E.A. Akkeringa, of ‘tante 

Cor’ zoals ze door intimi werd genoemd, veel besloten en openbare seances gehouden. Tot aan de Tweede Wereldoorlog was ze 

in ons land het bekendste medium en een sterk propagandiste voor het spiritisme en Harmonia. De Wageningse hoogleraar Jan 

Valckenier Suringar, parapsychologisch onderzoeker van het eerste uur, heeft verschillende experimenten met haar gedaan en 

achtte de weduwe een begaafd, betrouwbaar medium.2
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Twee reizen naar Nederlands-Indië voerden de naam van 
Akkeringa-Kromme tot over de grens. Idem dito deden 
reizen naar Duitsland. En zo kwam het dat zij in maart 
1930 door de arts en seksuoloog Magnus Hirschfeld was 
uitgenodigd om in Berlijn haar kunnen te demonstreren 
voor een groep wetenschappers, sceptici en journalis-
ten. Tussen de aanwezigen bevond zich de Berlijnse 
salonière Edith Andreae-Rathenau. Onder de indruk van 
Frau Akkeringa nodigde de elegante Andreae-Rathenau 
de oudere, grijze dame uit bij haar thuis, tezamen met 
circa vijftig anderen om hen kennis te laten maken met 
de psychometriste en spiritiste uit Den Haag. Te mid-
den van deze gasten zaten Albert Einstein, Hans Hasso 
von Veltheim, Max Reinhardt, Emil Osik en Andreae-
Rathenau’s dochter, Ursula von Mangoldt. De laatste 
beschreef ruim dertig jaar na dato haar herinneringen 
aan de seance met Frau Akkeringa. Het evenement had 
plaatsgevonden in de muziekzaal van de villa van haar 
ouders: 
“Frau Akkeringa houdt een foto, een brief, een tas, een 
aansteker in haar hand. Ze heeft geen idee van wie de 
objecten afkomstig zijn, die voor haar op een dienblad 
zijn neergelegd. De verklaringen die ze in een zeer snel-
le, bijna gedreven stijl geeft over de eigenaren van de 
voorwerpen, kloppen tot in elk detail.
Wanneer ze een object van Einstein in de hand neemt, 
is de eerste waarneming: ‘U bent erg beroemd, maar zó 
bescheiden dat u niet weet hoe groot u bent. […] U bent 
dankbaar voor alles wat u maar te binnen valt en neemt 
het als een kracht die aan u gegeven is, niet als iets dat 
van u zelf afkomstig is.’ Volgende vraag: ‘U was verlamd.’ 
– ‘Nee.’ [antwoordt Einstein] Maar later gaf hij toe, dat 
hij maandenlang in bed had gelegen, niet in staat om 
zich te bewegen.” 3

Volgens Von Mangoldt was geen van de aanwezigen in 
staat de psychometrische ‘experimenten’ van de spiritis-
te te verklaren. Einstein zou van mening zijn geweest dat 
men zulke verschijnselen onder gecontroleerde omstan-
digheden diende te onderzoeken; om ze als helderziend-
heid of telepathie te beschouwen zou voor hem onmoge-
lijk zijn aangezien die begrippen inhoudelijk niet binnen 
zijn wereldbeeld pasten. Desalniettemin was de fysicus 
dusdanig onder de indruk, dat hij twee dagen later de 
dames Akkeringa-Kromme en Andreae-Rathenau in een 

kleine kring bij hem thuis uitnodigde. Na het persoon-
lijke treffen had hij aan Von Mangoldts moeder verteld 
“daß ihm hier eine Welt begegnet sei, die er nicht in sein 
naturwissenschaftliches Bild einordnen könnte, die ihn 
aber nun nicht mehr ganz in Ruhe lassen würde.” 4

Terug in Nederland sprak de weduwe Akkeringa de 
redacteur van Het Vaderland, die prompt een verslag 
over de bijzondere week in Berlijn publiceerde. Tijdens 
de seance in Huize Andreae had mevrouw Akkeringa 
een armbandhorloge van iemand opgepakt, meldde 
het bericht. Vervolgens had ze “zoo’n juiste diagnose 
van den eigenaar [gegeven], dat deze haar den heelen 
avond nauwelijks meer alleen liet.” 5 Akkeringa-Kromme 
had geen besef van wie het horloge was, aldus de jour-
nalist, en was vanzelfsprekend hoogst verrast toen de 
gastvrouw haar vertelde dat niemand minder dan Albert 
Einstein het als psychometrisch object ter beschikking 
had gesteld. 
Twee dagen later waren het medium en de salonière 
door Elsa en Albert Einstein ontvangen. De vrouw van 
Einstein had verteld “dat haar man al twee dagen hee-
lemaal van streek was en over niets anders denken kon 
dan over het op de seance beleefde.” 6 Behalve Einstein, 
zijn vrouw en Edith Andreae hadden nog drie geleerden 
de bijeenkomst bijgewoond. Volgens het krantenbericht 
kwam de beroemde professor niet uitgevraagd en uit 
geëxperimenteerd. Tot slot van de zitting had hij het me-
dium een foto geschonken, waar hij met de hand had bij-
geschreven: “Frau Akkeringa als Zeichen der Dankbarkeit 
für des Wunder das Sie am 14 III 30 vor meinem erstaun-
ten Sinn entfaltete. Albert Einstein 1930.” 7

‘Metapsychische Darstellungen’
Direct na de verschijning van het stuk in Het Vaderland 
kreeg de schrijver-redacteur, Leonard Rademaker, bezoek 
van iemand die het verhaal van Akkeringa-Kromme op 
belangrijke punten tegensprak. Om zeker van zijn zaak 
te zijn, stuurde Rademaker onmiddellijk een brief naar 
Einstein met het verzoek of de hooggeleerde professor 
zíjn versie over de ontmoeting met het Haagse medi-
um wilde geven. Per ommegaande reageerde Einstein 
– een kopiebrief stuurde hij naar Dr Albert Hellwig, de 
rechtsgeleerde te Potsdam.8 Einstein gaf te kennen zich 
inderdaad voor de ‘metapsychische Darstellungen’ van 
Akkeringa-Kromme te hebben geïnteresseerd, maar daar-
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voor te hebben moeten boeten: het medium zou nader-
hand Einsteins naam voor reclamedoeleinden hebben 
gebruikt.9

Toch heeft Einsteins voorzichtigheid hem er niet van 
weerhouden om voor woensdag 9 april 1930 een af-
spraak te maken met de waarzeggende handlezeres 
Marianne Raschig. Zij maakte die dag handafdrukken 
van de beroemde man, die ter plekke zijn naam en de 
datum op de afdrukken zette. Evenmin heeft de negatie-
ve ervaring Einstein ervan weerhouden om zijn handen 
door de psychochiroloog Julius Spier te laten lezen. 
Spier gebruikte de afdruk van Einsteins linkerhand ter 
illustratie in een artikel dat oktober 1931 verscheen in 
Der Querschnitt (zie analyse op pagina 32). Verschillende 
jaren later schijnt de geniale natuurkundige zijn han-

den nogmaals te hebben laten lezen. Volgens Harvey 
Day rekende namelijk in de VS de uit Berlijn afkomstige 
handlezeres Margarete Mamlok-Stern Einstein tot haar 
klantenkring.10

Misschien beschouwde Einstein de handleeskunde niet 
als een occulte kunde waar hij net zo zorgvuldig mee om 
diende te gaan als bijvoorbeeld psychometrie. Tenslotte 
had hij al jaren vóórdat hij Frau Akkeringa in de villa van 
de familie Andreae ontmoette, een fotograaf een duide-
lijke afbeelding van de binnenkant van zijn rechterhand 
laten maken. Dit beeld werd in april 1925 prominent 
geplaatst in het populaire tijdschrift Uhu. Hetzelfde 
blad publiceerde in augustus 1930 een foto van Einstein 
met het onderschrift ‘Die verlegene Handhaltung eines 
wirklich Großen’ dat als voorbeeld dan wel illustratie 
fungeerde bij een artikel over de vraag waar mensen hun 
handen moeten laten.11 De afdruk van Einsteins linker-
hand gemaakt door Spier en de foto van de rechter hand-
palm in Uhu zijn ongetwijfeld interessante documenten 
voor hedendaagse handlezers die zich verdiepen in de 
handen van bekende personen. Zij hebben het tot op 
heden moeten doen met Einsteins afdrukken gemaakt 
door Raschig.12

Vraag
Rest de vraag of Naatje Akkeringa-Kromme werkelijk 
haar verhaal over de ontmoeting zo heeft verdraaid en 
opgeblazen als Einstein het deed voorkomen. Misschien 
deinsde de wetenschapper terug voor de implicaties die 
helderziendheid en telepathie zouden hebben op zijn 
theorie over de fysieke werkelijkheid. Misschien wilde 
hij rust. Misschien bakende hij het domein waarover 
hij wilde nadenken af tot een domein waartoe hij zich 
wist te verhouden. Het medium Akkeringa is in ieder 
geval standvastig gebleven in haar verhaal. Toen een 
verslaggever haar bijna een jaar later, na afloop van een 
psychometrische seance in Zeeland, vroeg naar haar 

Handafdruk van Einstein, gemaakt door Marianne Raschig, 

en gesigneerd en gedateerd door Einstein zelf 

(bron: www.sothebys.com)



ontmoeting met Einstein, rapporteerde hij over het ont-
vangen antwoord het volgende: 
[Akkeringa:] “Dat was zoo: ik was op een partij bij een 
zuster van [Walther] Rathenau in de groote wereld van 
Berlijn gevraagd, en ik demonstreerde precies als bij 
u [in Zeeland]. Ten slotte gaf men mij een voorwerp; ik 
zeide: de bezitter is een groot geleerde, die dieper dan 
iemand anders in het wezen der dingen is doorgedron-
gen, en tegelijk is hij kinderlijk eenvoudig.”
“Toen vroeg de gastvrouw: ‘En weet u nu, wie dat is? 
Einstein.’
“Ik kende hem niet, wist niet, dat hij tegenwoordig was. 
Maar professor Einstein heeft me verder niet losgelaten. 
Ik moest aan tafel naast hem zitten; hij at bijna niet, 
deed niets dan mij vragen stellen. Na het diner, bij de 
koffie, moest ik ook met hem in een vensterbank zitten, 
waar een kringetje menschen zich om ons schaarde. 
“Later moest ik nog bij hem thuis komen. Maar er zaten 
wel een tiental belangstellenden bij. ‘Nee – ik doe ’t al-
leen voor u, zòò was het afgesproken,’ zei ik. ‘Gelukkig, 
dat u ’t zegt,’ zei mevrouw [Einstein]: ‘Einstein is te goed, 
die wou ze niet weg sturen.’ Maar nu moesten ze weg. 
Einstein heeft toen nog een heelen dag met mij geëxpe-
rimenteerd.
“ ‘Hij had dagen lang aan niets anders gedacht,’ vertelde 
zijn vrouw.” 13

Kortom, de 61-jarige Naatje Akkeringa-Kromme vertelde 
eind februari 1931 min of meer hetzelfde als zij in maart 
1930 had gedaan aan Rademaker. Beide verhalen lopen 
in de pas met de herinneringen opgetekend door Ursula 
von Mangoldt. Het is daarom aannemelijk dat de wedu-
we met de grijze haren op vrijdag 14 maart 1930 werke-
lijk een verbijsterende indruk op Albert Einstein heeft 
gemaakt. Nadien heeft de grote fysicus het paranormale 
terrein ver opzij gezet, maar níet de handleeskunde – dat 
hij blijkbaar in een andere categorie had ingeschaald. n

Noten
1 Steve Robson, ‘Hands up who knows which on this belongs to? 

Fascinating palm prints made by famous names of the 1920’s inclu-

ding Albert Einstein to go on sale’, Daily Mail Online, 23 mei 2013, 

www.dailymail.co.uk/news/article-2329653/Hands-knows-belongs-

Marianne Raschig over de handen van 
Albert Einstein: 
“De hand van Albert Einstein spreekt zonder uitge-
breide verklaring voor zichzelf. In grote harmonie, 
met wijd gebogen en prachtig getekende lijnen, met 
veel heldere punten en een uitgebreid net van stra-
len op de Venusberg verraadt het gehele elan van 
deze grote denker en geleerde. De hoofdlijn van de 
rechterhand is lang, breed en duidelijk, zonder enige 
onderbreking. In het laatste derde deel van deze lijn 
wordt de tekening bijzonder interessant en neemt de 
hele Maanberg in, wat nog wordt versterkt door de 
van de handrug komende, brede en intensieve reis-
lijnen. Het hartlijn links is streepjesachtig verweven, 
rechts meer samen gedraaid, vervlochten om te zien. 
In de rechterhand is zelfs deze bij veruit harmonische-
re vorm ontstaan. Door helderheid naar waarheid! 
Ook hier, vanuit de hartlijn ontspringend, aan beide 
zijden het beeld van een met fruit beladen boom, 
onder de middelvinger een hoekig kruis, links op de 
Jupiterberg een brede ster, die een krachtige straal 
tot in de vinger stuurt. Op de linker Mercuriusberg 
ziet men veel kleine stemvorken. De vingers streven 
recht, slank en elastische naar voren, de meest ver-
gaande empathie verradend, evenals de handteke-
ning buitengewoon slank en delicaat verschijnt.” 14

Gebaseerd op de afbeeldingen van Einsteins handen 
in het boek van Raschig maakte de Engelse hand-
lezer Noel Jaquin een schets van Einsteins rechter-
hand. Jaquins interpretatie: 
“De afdruk van de rechterhand van Professor Einstein 
[…] is werkelijk merkwaardig, hetgeen zeer natuurlijk 
is, aangezien het de hand van een zeer bizonder 
man is. De vingers zijn kort, hetgeen op een vlugge, 
intuïtieve geest duidt. De [vinger]toppen zijn konisch 
of kegelvormig, hetgeen wijst op artistieke neigin-
gen. Professor Einstein is musicus, zowel als groot 
wiskundige. Het merkwaardigste dezer hand is de 
abnormale Hoofdlijn, die begint met een enigszins 
open ruimte en die met een lichte buiging naar bene-
den loopt, dwars over de hand, om in vorkvorming te 
eindigen, terwijl zij de buitenzijde van de handpalm 
raakt. De bovenste vork, die de langste is, duidt op 
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de overheersing der berekenende talenten – de hand 
van een genie.” 15

De handlezer Julius Spier maakte zelf afdrukken van 
Einsteins handen. Zijn reading van de linkerhand 
luidde: 
“Uitgesproken spatelvormige, alsmede crea-
tief-scheppende hand van een kunstenaar en ge-
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leerde. De combinatie van de bergen Venus, Luna, 
Apollo en Saturnus, laat de artistieke ader zien. Een 
uitstekende intuïtielijn, die volledig op de Apollo-
vinger (ringvinger) is gericht. Daarbij duidt de onge-
woon lange en gevorkte hoofdlijn op een sterk kri-
tische geest. Het ontbreken van de Jupiterberg [het 
‘kussentje’ onder de wijsvinger] toont het volslagen 
gebrek aan wereldse ambitie.” 16
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