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Sinds 1 augustus jl. zit er weer een hoogleraar op de 
Koestler Chair of Parapsychology van de Universiteit 
van Edinburgh. 
De beroemde schrijver Arthur Koestler (1905 – 1983) 
pleegde samen met zijn vrouw Cynthia op 1 maart 
1983 zelfmoord omdat hij was gediagnosticeerd met 
terminale kanker en, zoals hij zelf aangaf, niet bang 
was voor de dood maar wel voor het proces van ster-
ven. Zijn vrouw Cynthia volgde hem in de dood omdat 
ze zonder haar man niet verder kon of wilde leven. 
Artur Koestler had grote belangstelling voor para-
psychologie en het echtpaar heeft hun aanzienlijke 
vermogen dan ook nagelaten aan de Universiteit van 
Edinburgh, waar Prof. John Beloff sinds 1960 naast 
zijn werk als hoogleraar psychologie actief parapsy-
chologie doceerde, parapsychologische experimenten 
uitvoerde en veel over parapsychologie publiceerde. 
De voorwaarde waaronder de schenking door Koestler 
werd gedaan was dat het geld zou worden gebruikt 
om aan de universiteit van Edinburgh een afdeling pa-
rapsychologie op te zetten. 
Deze afdeling staat sinds 1985 inmiddels wereld-
wijd bekend onder de afkorting KPU wat staat voor 
Koestler Parapsychology Unit. De eerste hoogleraar 
aan de KPU was de Amerikaan Bob Morris, die in 2004 
helaas op jonge leeftijd plotseling is overleden. 
Met de benoeming van Caroline Watt, die sinds de op-
richting in 1985 al aan de KPU verbonden is als onder-
zoekster, is er nu weer een volwaardig professoraat 
in de parapsychologie aan een Europese universiteit 

gekomen. Caroline Watt heeft onlangs een handig en 
lezenswaardige inleiding op de parapsychologie ge-
publiceerd  met de titel Parapsychology: A Beginner’s 
Guide. 
Voor meer informatie over lopende onderzoek en de 
onderwijs mogelijkheden voor studenten. zie:
koestlerunit.wordpress.com
[WK]

Caroline Watt
benoemd tot 
hoogleraar 
parapsychologie

Caroline Watt
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Centraal in dit nummer staan twee artikelen over 
Gerard Croiset (1909 – 1980). Het eerste artikel geeft 
een gedetailleerde beschrijving van het archief van 
deze wereldberoemde paragnost.  Het materiaal 
kwam op een aanhanger bij me. Het waren bijna 60 
volle dozen met stapels papier. Er is door Maurice van 
Luijtelaar en medewerkers van de Stichting Het Johan 
Borgman Fonds ruim vier jaar gewerkt aan het ontdub-
belen, blad voor blad uitzoeken van alle papieren en 
foto’s, en aan het samenstellen van een index. Het ge-
heel is nog steeds in bewerking, waarbij nog veel tijd 
zal gaan zitten in het indexeren van de enorme stapel 
beeldmateriaal (16 MM films) en de bijna 300 geluids-
banden (reel-reel en audiocassettes). Uiteindelijk zal 
het hele archief van ruim 100 dozen en het audiovisu-
ele materiaal worden overgedragen aan een openbare 
archiefinstelling, waarmee het publiekelijk toeganke-
lijk zal zijn voor eenieder die er kennis van wil nemen. 
Voor de parapsychologie is de betekenis van de in-
houd van het Croisetarchief vergelijkbaar met hetgeen 
de ontdekking van het graf van Toetanchamon in 1922 
heeft betekend voor de Egyptologie.
Het tweede artikel in dit nummer waarin Croiset 
een hoofdrol speelt is van de hand van Maurice van 
Luijtelaar die de samenwerking en vriendschap tus-
sen Croiset en de journalist Willem Oltmans, jarenlang 
een luis in de pels van de Nederlandse overheid,  be-
schrijft. Boeiend te lezen hoe ook Croiset, tegen zijn 
zin, via Willem Oltmans betrokken werd bij het onder-
zoek naar de moord op president Kennedy.
In de rubriek ‘Buitengewone ervaringen’ ditmaal een 
uitvoerige inzending van Siet Bootsman uit Groningen. 
Haar relaas is goed materiaal om in een SPR studie-

kring mee aan de slag te gaan.  Herkennen we dit 
soort ervaringen bij onszelf en, zo ja, welke betekenis 
kunnen we dan daaraan geven? Hoe passen dit soort 
ervaringen binnen het scala van individuele emotione-
le belevenissen die we vanuit de reguliere psychologie 
en de parapsychologische literatuur kennen? In hoe-
verre dragen ze bij aan individuele groei en een meer 
holistische kijk op het mens zijn? 
Dick Bierman bespreekt een mogelijke doorbraak in 
het experimenteel onderzoek naar paranormale erva-
ringen die hij samen met de mensen van de Heymans-
groep aan de Rijksuniversiteit van Groningen verwacht 
te kunnen realiseren. 
Tevens doet Dick verslag van de gecombineerde 
conferentie van de Parapsychological Associa-
tion (PA) en de Society of Scientific Exploration 
(SSE) die werd gehouden van 20 – 23 juni in Boulder, 
Colorado, USA. Voor wie interesse heeft om meer over 
deze conferentie te lezen zijn de abstracts van alle 
presentaties gratis te downloaden van de website 
van de PA ( www.parapsych.org). Van de Dag van de 
Parapsychologie in mei jl. en twee  andere inspireren-
de internationale conferenties en twee tentoonstellin-
gen van mediamieke kunst die in de afgelopen maan-
den gehouden zijn doet ondergetekende kort verslag. 
Het belangrijkste ‘hot’ nieuws van de afgelopen 
maanden is echter dat Caroline Watt van de Koestler 
Parapsychology Unit (KPU) van de universiteit in 
Edinburgh, UK, is benoemd tot hoogleraar in de para-
psychologie. Daarmee zijn nu twee reguliere hooglera-
ren, de andere is Chris Roe in Northampton, full time 
aangesteld voor onderwijs en onderzoek aan twee 
Britse universiteiten. Een stap voorwaarts. n

Redactioneel…
—door gastredacteur Wim Kramer
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Van het SPR-lid 
Siet Bootsman uit 
Groningen kregen we 
een lange mail waarin 
ze een aantal van haar bui-
tengewone ervaringen heeft 
beschreven. Het geheel is een bij-
zondere collectie van frappante erva-
ringen die als basismateriaal kunnen dienen 
voor een bijeenkomst van een SPR-studiekring. 
Immers, veel mensen maken in hun leven meer-
dere buitengewone ervaringen mee maar stellen 
die zelden op schrift, waardoor dit bronmateriaal 
niet beschikbaar is voor onderzoek. De beschrij-
vingen van Siet zijn het bestuderen en overden-
ken waard en, zoals Dick Bierman opmerkte in 
een overleg over deze editie van TvP, geven een 
goed uitgangspunt voor een levendig debat over 
theorievorming op basis van spontaan materiaal. 
De eerste aanzet voor onderzoek geeft Siet zelf. 
In een begeleidende e-mail formuleerde Siet de 
volgende vragen voor de lezer:
• Wat is Uw oordeel? Is het vermelden van deze 
ervaringen het antwoord op de oproep?
• Voor de schrijfster zijn de voorvallen betekenis-
vol. Zijn ze dat ook voor anderen?
• Hoe voltrekt zich de informatieoverdracht?
• Klassieke vraag: geeft het optekenen van een 
reeks gebeurtenissen een krachtiger signaal af 
dan het vermelden van een enkel voorval?
• Is synchroniciteit een parapsychologisch feno-
meen?
Siet rondde in 1994 haar studie psychologie af 
in Groningen en schreef haar scriptie ‘De stoe-
lenproef: Instrument en Argument’ onder Douwe 
Draaisma. Aardig detail bij het thema van deze 
TvP is dat de stoelenproef in Nederland zijn 
bekendheid dankt aan de talloze experimenten 
gedaan door Gerard Croiset en Prof. Tenhaeff. 
Voor wie het wil lezen: de scriptie van Siet is inte-
graal gepubliceerd in het TvP,  jrg. 63, 1995.

Buitengewone  ervaringen

Vraag
Op het moment dat ik van de weg af het zandpad op-
reed naar de ouderlijke boerderij aan de binnendijk 
zag ik drie woorden  met roodvurige letters in boog-
vorm aan de hemel staan. Was het echt of was het 
een droom? Het beeld is me altijd bijgebleven, temeer 
omdat ik na het vervagen ervan niet meer wist wat 
er geschreven stond. Dat vraag ik me nog steeds af: 
welke woorden waren het? Ik was achttien jaar.

Examen
Een van de onderdelen van het steno-examen (sys-
teem Groote) was het teruglezen en opschrijven van 
je eigen vertolking van een voorgelezen tekst. Toen ik 
aan deze taak wilde beginnen hoorde ik in mijn hoofd 
dat het hele stuk opnieuw werd gedicteerd. Ik kon 
alles opschrijven zonder naar mijn steno te kijken. Ik 
was negentien jaar.

Beker
Pasgetrouwd vergezelde ik mijn man naar een etablis-
sement  – ik meen Heck’s in Den Haag –  waar zijn 
orkest speelde. Na het optreden werd ter ontspanning 
nagepraat aan de bar. Er stond een beker met dobbel-
stenen. Ik zei tegen mijn echtgenoot: “gooi drie zes-
sen”. Hij pakte de beker en schudde de stenen uit. Het 
waren twee zessen en een vijf. Ik zei: “nee, ik vroeg 
om drie zessen”. Hij pakte opnieuw de beker en er 
kwamen drie zessen tevoorschijn. Dat was eind 1956.

door Siet Bootsman
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Buitengewone  ervaringen

(Op het college Inleiding tot de Parapsychologie van 
Dick Bierman in de late jaren ’80/begin ‘90 werden de 
studenten uitgenodigd over hun ervaringen te vertel-
len. Ik vermeldde dit incident. Oordeel: frappant).

Zoektocht
In Oxford ontmoette ik Zoë in de Botanical Gardens 
waar ze  – mutsje op en laarsjes aan – zat te tekenen 
en gedichtjes te schrijven. Uren lang hebben we in het 
gras zitten praten. Er was een soort verbondenheid. 
Ze vertelde dat ze haar baan aan een van de colleges 
eraan had gegeven en nu probeerde met tekenen en 
schrijven de kost te verdienen. Op mijn beurt vertelde 
ik over de studie psychologie. Ik liep met haar mee 
naar de bushalte waar we afscheid namen. Ze gaf 
me het adres van een boekhandel waar ze haar post 
oppikte omdat ze tijdelijk zonder huisvesting zat. 
Thuisgekomen stuurde ik haar een ansichtkaart met 
gele bloemen. Er kwam geen antwoord. Drie jaar later 
reisde ik opnieuw naar Oxford met onder meer de in-
tentie om Zoë te zoeken. Ik begaf me naar de Botanical 
Gardens omdat ik de kans haar daar te vinden hoog 
inschatte. Ze was er niet. Op weg naar de boekhan-
del voor eventuele informatie zakte de moed me in 
de schoenen. Het was onbegonnen werk. Ik liep een 
tearoom binnen en nam plaats aan een tafeltje bij het 
raam. Ik bestelde scones en keek naar buiten. Daar 
kwam Zoë aanlopen, mutsje  op en laarsjes aan. Ik 
vloog naar de zijuitgang, zag haar en riep haar naam. 

Ze draaide zich om en zei: “Are you the Dutch psycho-
logist? Only yesterday did I look at your card with the 
yellow flowers.”

Stem
De kerstboom kleed ik aan met ouderwetse kaars-
lampjes die ik voorzie van een watten sneeuwdakje. Zo 
schijnt er in de kamer een gedempt licht, weerspiegeld 
in de versiering. Ik vind het altijd jammer dat de boom 
weer weg moet en ik het zachte schijnsel ga missen. 
Op een bepaald moment zat ik er over te mijmeren. 
Opeens hoorde ik een stem: “Wees zelf het licht.” 

Woord
De gedachte aan mijn gestorven ouders probeerde ik 
weg te drukken. Ik was van plan een brief te sturen 
aan Teuny, een  oudere vrouw met wie ik twintig jaar 
bevriend was. Op de  typemachine wilde ik ‘Lieve 
Teuny’ zetten. Het eerste woord lukte. Daarna sloeg 
Ik de hoofdletter ‘T’ van Teuny aan. Ik keek op en zag 
tot mijn verbijstering dat er ‘Lieve ouders’ stond. Heel 
zeker weet ik dat ik van dat laatste woord geen enkele 
letter had aangeslagen. 

Voorstelling
Het plan rees om een optreden van Stef Bos bij te 
wonen. Ik ging op weg om een kaart te halen en liep 
eerst een boekhandel binnen. Daar stond hij, en las 
met aandacht iets. Ik kon toch moeilijk tegen hem 
zeggen dat ik zijn voorstelling wilde bezoeken. Bij de 
Oosterpoort haalde ik een kaartje. Hij trad ’s avonds 
op in de kleine zaal waar ik een goede plek vond. 
Tijdens een conference zat hij te zoeken naar de be-
ginregels van een gedicht over een rivier en een jonge 
vrouw. “Help eens,” vroeg hij het publiek. Ik begreep 
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dat hij de Loreley bedoelde en zei zo duidelijk moge-
lijk: “Ich weisz nicht was soll es bedeuten dasz Ich so 
traurig bin.” Alle hoofden gingen mijn kant uit. Bos 
zei: “Ja, dat is het, dank je; kom na afloop een pilsje 
halen. ”

Muziek
1999. Met kleinzoon Robbin – 8 jaar – ging ik naar 
HORTUS HAREN. In de hal stond een paneel. Na inworp 
van een munt kon je geluiden of een liedje kiezen. Ik 
bekeek het geheel en gaf hem een geldstuk. Achter 
ons schoof een echtpaar aan. Robbin drukte willekeu-
rig een knop in. Het pianostukje ‘Für Elise’ weerklonk. 
De vrouw achter ons riep verrukt uit: ‘Wat leuk, jon-
getje, dat je nu net die knop hebt ingedrukt. Ik heet 
Elise.”

Onweer
Met Meneer Jansen raakte ik bevriend in 1975. Hij 
dreef na haar overlijden het winkeltje van zijn vrouw 
toen hij zelf met pensioen ging. Ik bleef altijd Meneer 
zeggen vanwege het leeftijdsverschil van bijna 25 jaar. 
Hij tutoyeerde me. Geregeld maakte ik een praatje met 
hem in de huiskamer achter de zaak. Als het schelletje 
klingelde ging hij een klant helpen en ik deed correc-
tiewerk van mijn leerlingen. Hij vertelde dat een reis 
met zijn vrouw naar familie in Australië niet was door-
gegaan. Er lag opnieuw een uitnodiging maar hij wilde 
niet alleen. Ik heb de trip geregeld en begeleidde hem. 
Een deel van de tijd bezocht ik eigen familieleden. Ook 
hebben we een reis naar Israël ondernomen. Je maakt 
dan veel mee samen. Mei 1999 kwam hij te overlijden.
In het voorjaar van 2000 vertoefde ik enige dagen in 
mijn vroegere woonplaats Leiderdorp. Op de dag van 
vertrek voelde ik me niet lekker vanwege een griepje. 
Toch besloot ik naar Bergen te rijden om een expositie 
van De Ploeg in Kranenburgh te bezoeken. Het was 
een zwoele middag. Toen ik terugliep naar de auto 
vielen de eerste druppels. Eenmaal onderweg brak er 
een ongekend onweer los. Het werd aardedonker. Het 
licht van straatlantaarns en koplampen floepte aan. Al 
gauw stonden de meeste auto’s aan de kant. Ik kwam 
terecht op de kustweg naar Groet en wilde stoppen 
omdat ik bang werd. Opeens hoorde ik de stem van 
Meneer Jansen, heel gewoon, rustig en liefdevol.  Hij 
sprak me bemoedigend toe: “Rij maar  door, ik ben je 
gids, ik blijf bij je.” Ik reed verder. Hij bleef zijn gerust-
stellende woorden herhalen. Tegen de tijd dat ik bij 
de Afsluitdijk kwam trok het onweer weg en zijn stem 
vervaagde. Zonder problemen bereikte ik thuisstad 
Groningen.

Dubbelganger
Na een dag bij kennissen in Brabant te hebben door-
gebracht reed ik terug naar Leiden waar ik logeerde. 

Ik had iemand beloofd een pakketje op te pikken in 
Rijswijk. Het begon hard te regenen. Een hoge snel-
heid had ik niet want ik zocht afslag 11. Een vracht-
wagen kleefde aan mijn bumper. Het geknipper van 
groot licht vlak achter me was een onprettige ervaring. 
Ik vond het adres en kreeg het pakje mee. Weer de 
snelweg op was geen aantrekkelijke gedachte. Daarom 
reed ik via Den Haag en Scheveningen terug. In de 
stad verdwaalde ik hopeloos. Op een ventweg stopte 
ik bij een café, ging naar binnen, bestelde een cappuc-
cino en vroeg de cafébaas de weg. Achter me hoorde 
ik een bekende stem, namelijk die van mijn ex-echt-
genoot. Ik keek om en zag iemand als zijn sprekend 
evenbeeld qua gezicht, houding en voorkomen. Beide 
mannen beijverden zich om mij het goede pad te wij-
zen. Ik verliet het pand en vroeg me af waarom ik daar 
moest belanden. 

Kleurige regen
Goede vriend Jaap werd ernstig ziek. Na een relatie 
van twee jaar en twee jaar zonder contact bouwden 
we een kameraadschappelijke verhouding op van nog 
eens zestien jaar. Ik bezocht hem op zijn ziekbed en 
stuurde een waarschuwing naar zijn kinderen in het 
buitenland. Ze kwamen over en haalden mij vanaf 
het vliegveld op. De nachtzuster kwam. Ik ging naar 
mijn eigen huis en droomde over een vuurpijl die 
uiteenspatte met prachtige kleuren en welluidende 
klanken. De vrees bekroop me dat hij was gestorven. 
’s Morgens ging ik weer naar hem toe. Hij was er nog 
maar kon niet meer spreken. Ik vertelde hem over mijn 
droom. Hij wilde potlood en papier pakken. Plotseling 
maakte hij een breed  gebaar van zichzelf af naar mij 
toe. Achter me vroeg de dochter: “Probeert hij iets te 
zeggen?” Die dag overleed hij. Het was eind december 
1999. 

Uitzicht op zee
September 2000. Bij een verblijf op Mallorca krijg ik 
een hotelkamer toegewezen met een klein balkon. 
Tussen de bomen en rotsen door kan ik de zee zien. 
Het is een uitgelezen plek. Het plan is een verhaal te 
maken over de belevenissen met Meneer Jansen. Ik 
schrijf en schrijf de hele morgen. Voor de lunch moet 
ik me losscheuren van het plekje op het balkon. In 
de kamer floept een rood lichtje aan op de telefoon. 
Ik neem op maar hoor niets. De deur gaat niet open 
als ik de kaart in de gleuf  steek. Een kamermeisje 
helpt me en stuurt me naar de receptie. Daar kijken ze 
vreemd op. Het gebeurt wel eens dat er een stroom-
storing is in een hele gang. Een hardnekkig ongemak 
op één kamer hebben ze nog niet meegemaakt. s 
Middags ga ik naar het terras bij het strand. Hoe is het 
mogelijk dat zo’n stuk zich in één dag laat schrijven. 
Schaven en schuiven doe ik thuis wel. ’s Avonds ga 
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ik met de nieuwe kaart naar de kamer. Nog even toe-
ven op het balkon, zegening van het zuiden. Als ik ga 
slapen en het licht heb uitgedaan zeg ik hardop:  “Het 
verhaal is klaar, Meneer Jansen.” Boven de deur flitst 
een rood lampje aan. Dat heb ik niet eerder gezien en 
het  kwam daarna ook niet meer voor. 

Wat of wie?
Oktober 2013. Op een morgen heb ik een raar dwin-
gend gevoel. Ik spring in de auto en rijd naar het dorp 
waar mijn kameraad Jaap woonde. Zijn zuster en haar 
man hebben definitief intrek genomen in hun vakan-
tiehuis vlakbij. Na de begrafenis eind 1999 heb ik 
beiden nog één keer ontmoet. Ik bel er aan. De zwager 
van Jaap doet open, herkent me en vraagt hoe het 
toch met me is. Ik antwoord dat ik gekomen ben om te 
informeren hoe het met hen gaat. Hij zegt: “Mijn vrouw 
is eergisteren gestorven op de operatietafel.” Ik krijg 
een rouwkaart mee. Hij zegt ook: “Verborgen machten 
hebben jou hierheen gevoerd.” In een naburig café 
moet ik even bijkomen. De zus van mijn vriend, na 
bijna veertien jaar. Wie of wat stuurde me?

Gesprek
Het is twee keer voorgekomen dat ik in een gesprek 
een opmerking plaatste die tot gevolg had dat de be-
trokkene het contact verbrak. Dat je door een soort in-
geving – out of the blue – iets kon zeggen dat precies 
in het pijnpunt prikte, dat heeft me wel in verwarring 
gebracht. Het betrof in beide gevallen een vrouw. Ik 
ben vergeten waarover het ging. Gelukkig hebben ze 
later allebei weer contact opgenomen.

Op de fiets
Het belooft een zomerse dag te worden. Ik ga mijn 
plan uitvoeren: op de fiets naar mijn vroegere woon-
plaats Pieterburen. Op de kilometerteller van de 
bietenwagens stond 34 van de boerderij naar de 
suikerfabriek. Dat moet te doen zijn met een over-
nachting. Welgemoed ga ik op stap. Het valt niet mee. 
Hoe warm het was en hoe ver. Eén pakje vruchtensap 
met een koek is toch wel weinig. Duizelig en warrig 
wankel ik de winkel van een schoolvriendin in Eenrum 
binnen. Ze vraagt of ik gek geworden ben, het is 32 
graden. Met wat eten en drinken kom ik weer tot mijn 
positieven. Uit de VVV-hoek krijg ik 6 adressen mee 
met logiesmogelijkheden. Aan de westkant langs de 
ouderlijke hofstee begin ik met zoeken. Bij de eerste 
is de meidenkamer al bezet, de tweede optie is vol, 
de derde afwezig, de vierde: er kan niemand meer bij, 
de vijfde: had maar gebeld. Het dorp ben ik al weer 
uit. Het gaat niet lukken. Ik zal toch niet dat hele eind 
terug moeten rijden. Bij de laatste een kilometer ver-
der dan? Ik fiets de oprijlaan af. De gastvrouw zegt: 
“het spijt me”.  Ik stamel dat het voor één persoon is. 

Ze maakt de kamer van een van de kinderen in orde 
en roept tegen haar man: “We hebben er nog een gast 
bij. Mevrouw Bootsman uit Groningen.” Hij antwoordt: 
“Als dat de dochter is van boer Bootsman bij de dijk, 
dan heb ik haar vader op film staan.” Bij 5 adressen 
kon ik niet terecht. Bij het 6de en laatste zie ik na de 
avondmaaltijd videobeelden – in het kader van een 
landbouwmanifestatie – van mijn vader in de kracht 
van zijn leven, bezig met het binnenhalen van de 
oogst.

Kaart
Ik heb een kleindochter die naar beide grootmoeders 
is vernoemd. Als haar roepnaam zijn beide namen 
samengevoegd. Bij een middagbezoek aan Galerie/
Theeschenkerij De Groninger Kroon in Finsterwolde be-
kijk ik de kleurige expositie van een Poolse kunstena-
res. Ik ga koffiedrinken en moet opeens denken aan 
die andere oma. Het is 22 mei 2016 en zij is jarig op 
13 juni. Dat is nog een eind weg en bovendien heb ik 
thuis een la met geschikte wenskaarten. Toch besluit 
ik alvast zo’n kaart voor haar te kopen. Als ik thuis 
kom vind ik in de brievenbus een uitgebreide krabbel 
van de bewuste kleindochter met de naam van beide 
grootmoeders. Zij is dezelfde middag uit Amsterdam 
komen liften om mij te bezoeken. En ik was er niet. 
Ik stuur haar een mailtje met het verhaal en later de 
jarige oma die kleurige kaart. De tekst houd ik luchtig: 
‘Dit lijkt me een grappige samenloop van omstandig-
heden.’ n

Groningen, Siet Bootsman

Ps.
Het is misschien aardig om nog het volgende te ver-
melden:
In het jaar 1972 was ik als lerares Engels verbonden 
aan een school in Leiden en werkzaam op de depen-
dance met zes collega’s. Een van hen was jazzlief-
hebber. Op mijn verzoek hield hij – gewoon bij hem 
thuis – een inleiding over dit genre gelardeerd met 
flarden muziek. Ikzelf wilde mijn collega’s iets vertellen 
over parapsychologie. Daarin was ik geïnteresseerd 
geraakt. Ik zocht contact met het Parapsychologisch 
Instituut in Utrecht met de vraag of een der medewer-
kers genegen was om voor een kleine groep mensen 
een lezing te houden bij mij thuis. Er kwam bericht 
terug: Prof Tenhaeff zou zelf komen en doorreizen naar 
Haarlem. Ik haalde vegetarische hapjes en zocht een 
goede chauffeur om hem van het station te halen. Het 
werd een mooie avond. 

TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE & BEWUSTZIJNSONDERZOEK • 2016 • Nr. 2 & 35

TvP_2016_2_3_BW.indd   5 01-11-16   09:55



1 Inleiding
Gerard Croiset is op 10 maart 1909 gebo-

ren te Laren als kind van Joodse ouders in 

de kolonie Walden, die was opgericht door 

Frederik van Eeden. Nadat zijn vader het 

gezin verliet is Gerard opgevoed in diverse 

pleeggezinnen en tehuizen. Hij trouwde in 1933 

met Gerda ter Morsche (1910-1973), met wie hij 

een kruidenierszaak ging uitbaten en vijf kin-

deren kreeg. Dit bedrijf ging failliet. Croiset 

kwam in kringen van spiritisten terecht en begon 

een praktijk als magnetiseur in Enschede en later 

in Utrecht. Na de Tweede Wereldoorlog ontmoette hij 

Tenhaeff, onder wiens begeleiding hij zich ontwik-

kelde tot de bekendste paragnost van Nederland. Croiset 

verwierf een internationale reputatie door zijn betrok-

kenheid bij het opsporen van vermiste personen en werkte 

samen met parapsychologen uit diverse landen. Inmiddels 

weduwnaar geworden huwde hij in 1976 met Adèle Jonkman. 

Croiset stierf op 20 juli 1980 in Utrecht.

Het archief 
van paragnost 

Gerard Croiset

Maurice van Luijtelaar 
& Wim Kramer

Het Johan Borgman Fonds 

heeft een grote hoeveelheid 

documenten en audiovisu-

eel materiaal van Gerard 

Croiset samengebracht  en  

geïndexeerd. Hiermee is het 

meest uitgebreide archief 

ter wereld over leven, wer-

ken en denkbeelden van een 

paragnost ontsloten.
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2 —Zorab, Tenhaeff en Bender
De parapsycholoog George Zorab (1898-1990), die 
lange tijd secretaris was van de Nederlandse SPR en 
in die functie veel contact had met professor Tenhaeff, 
correspondeerde naar eigen zeggen al uitgebreid met 
Croiset in de vooroorlogse jaren 1936-1940, ofschoon 
van deze vroege correspondentie niets is teruggevon-
den. Croiset was door Zorab bekend geworden met het 
parapsychologisch onderzoek, al vóór hij na de oorlog 
met Tenhaeff in contact kwam, en Croiset heeft toen 
veel van Zorab geleerd. Zorab had een grote kennis 
van de geschiedenis en voorgeschiedenis der parapsy-
chologie (psychical research, spiritisme, mesmerisme). 
De relaties tussen Croiset, Zorab en Tenhaeff zouden 
door de jaren sterk veranderen, evenals hun opvat-
tingen over het paranormale. Halverwege de jaren ’50 
ontstonden er meningsverschillen tussen Tenhaeff en 
Zorab, wat in 1960 leidde tot een breuk.
Zorab was aanvankelijk spiritist en krachtig verde-
diger van de studie naar paranormale fenomenen. 
Geleidelijk ging hij echter een steeds sceptischer hou-
ding aannemen, vooral tegenover Tenhaeff en Croiset.  
Waar hij aanvankelijk overtuigd was van de paranor-
male gaven van Croiset, wees Zorab die later af, en 
aan de integriteit van Tenhaeff werd door hem ge-
twijfeld. Qua opvattingen ontwikkelde Zorab zich van 
spiritist tot animist en filosofisch materialist. Evenals 
de Sowjet parapsychologen bleef hij het bestaan van 
uitzonderlijke paranormale fenomenen erkennen, 
maar verklaarde deze geheel op fysische gronden. Dit 
zou ook de erfelijkheid van paranormale begaafdheid 
verklaren. De mogelijkheid van een voortbestaan na 
de dood wees Zorab uiteindelijk af.
Het laatste gold ook voor Croiset. Croiset verving zijn 
spiritistische opvattingen geleidelijk door een eigen 
filosofie, die was gebaseerd op introspectie van de 
totstandkoming van zijn paranormale en spirituele 
ervaringen. Zijn filosofie kreeg mystieke trekken waar 
hij sprak van HET, of Het Licht, als een onpersoonlijk 
goddelijk principe, waar hij vroeger dikwijls de naam 
van Jezus gebruikte. Croiset ging  de spiritistische 
opvatting van een leven na de dood steeds meer 
afwijzen of irrelevant verklaren. Wie belevingen van 
intens (spiritueel) geluk doormaakt heeft dan geen 
enkel verlangen meer, dus ook niet naar een leven na 
de dood, zo begreep Willem Oltmans de opvatting van 
zijn vriend Croiset.
Professor Tenhaeff bleef zijn gehele leven min of meer 
stabiel in zijn spiritistische overtuiging. Hij meende 
echter dat ofschoon er aanwijzingen gevonden zijn ter 
ondersteuning van de spiritistische hypothese er nog 

onvoldoend bewijs was voor wetenschappelijke erken-
ning. In de parapsychologie moeten volgens Tenhaeff 
trouwens eerst de minder vergaande animistische 
verklaringsprincipes worden onderzocht, vooraleer de 
spiritistische hypothese kan worden overwogen.
Tenhaeff begeleidde Croiset vaak in binnen- en buiten-
land, en zijn bekendheid groeide met de toenemende 
roem van Croiset. Voor de buitenwacht ontstond soms 
de indruk dat Croiset als paragnost legitimatie ontleen-
de aan zijn werk met professor Tenhaeff en dat die op 
zijn beurt profiteerde van de faam van zijn ‘ster’-parag-
nost Croiset. Documenten uit het archief tonen echter 
aan dat Tenhaeff en Croiset zeker geen ‘twee handen 
op een buik’ waren. Zowel Tenhaeff als Croiset was be-
giftigd met een sterke, eigenzinnige persoonlijkheid. 
Zij konden bij gelegenheid behoorlijke botsen, en lie-
ten elk hun eigen agenda prevaleren. Maar dat stond 
een decennia lang voortdurende samenwerking niet in 
de weg. Tenhaeff beschrijft de ambivalente relatie met 
Croiset als volgt:
“…Ik weet, dat mijn kritiek hem onaangenaam aan-
deed en een der oorzaken was van de ambivalente 
instelling welke hij t.o.v. mij bezat. (..) Ofschoon in de 
loop der jaren de negatieve zijde van zijn ambivalente 
instelling t.o.v. mij verzwakte dient erkent te worden, 
dat deze nimmer geheel tot nul gereduceerd werd. 
Er hebben zich meer dan eens moeilijkheden tussen 
ons voorgedaan. Er dient hier echter onmiddellijk aan 
toegevoegd te worden, dat de verwijdering steeds van 
korte duur was.” 1

Tenhaeff publiceerde veelvuldig over zijn onderzoekin-
gen met Croiset in het Tijdschrift voor Parapsychologie. 
Ook Croiset heeft in dit tijdschrift gepubliceerd, over 
zijn werk als paragnost.
Tenhaeff was bevriend met de Duitse parapsycholoog 
prof. Hans Bender (1907-1991) en hij nodigde Bender 
uit deel te nemen aan onderzoek met Croiset. Tenhaeff 
en Bender deelden vele parapsychologische  interes-
ses maar er waren wel accentverschillen tussen hun 
beider benaderingen. Tenhaeff was bovenal geïnte-
resseerd in onderzoek naar de dieptepsychologische 
structuur van paragnosten. Uit het onderzoek naar de 
psychologie van paragnosten en de psychologische 
bepaaldheid van paranormale indrukken, is geble-
ken dat deze indrukken vaak zijn verbonden met 
onbewuste complexen voortkomend uit onverwerkte 
emotionele spanningen, gebeurtenissen en trauma’s. 
Dit is verbonden met het principe van de associatieve 
verwantschap, dat door Tenhaeff als zijn grootste 
ontdekking werd beschouwd: De paranormale indruk-
ken van de paragnost tonen soms op symbolische 
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wijze verwantschap met een gebeurtenis uit zijn eigen 
leven. Zo herinnerde Croiset zich scherp dat hij bij het 
sterfbed van zijn grootmoeder op haar nachtkastje 
een perzik had zien liggen. Wanneer hem later in zijn 
genezingswerk het beeld van een perzik voor ogen ver-
scheen was dit voor Croiset een teken dat de patiënt 
aan kanker leed.
Professor Bender was speciaal gericht op zo perfect 
mogelijke  documentatie van paranormale fenomenen 
en een statistische verwerking van experimentele 
resultaten. Bender was vanaf zijn eerste ontmoeting 
onder de indruk van de mens Croiset en zijn paranor-
male begaafdheid, en er ontstond meteen wederzijdse 
sympathie. Bender benadrukte in zijn toespraak bij de 
crematie van Croiset dat zijn paranormale begaafdheid 
was “ingebed in een vanuit het hart komende hu-
maniteit, in een altijd hulpvaardige toewending naar 
andere mensen”.2 Hij was bovenal aangenaam verrast 
door de kritische zelfbeoordeling van Croiset, die zijn 
grenzen kende, nooit opschepte onfeilbaar te zijn, en 
wist dat fantasie een versluierende werking over zijn 
helderziende waarneming kon uitoefenen.
Proeven met Croiset behoorden tot de eerste onder-
zoekingen die werden uitgevoerd op het in juni 1950 
geopende Institut für Grenzgebiete der Psychologie 
und Psychohygiene (IGPP) van Bender, in Freiburg i. Br. 
Bender bleef vele jaren experimenteren met Croiset, en 
toonde ook interesse voor zijn werk rond politiezaken. 
Het archief bevat enkele verslagen van prof. Bender 
over vermissingsgevallen in Nederland, waarbij Bender 
Croiset heeft begeleid tijdens zijn bezoeken aan de 
woonplaats van deze vermisten.  Daarnaast zijn er 34 
brieven van Bender aan Croiset en negen van Croiset 
aan Bender.

3 —Inhoud van het archief
Croiset vertoonde trekken van een workaholic en 
verzette enorm veel werk. Hij bespaarde kosten nog 
moeite om de verschillende aspecten van zijn da-
gelijks werk op alle mogelijke manieren vast te leg-
gen. Het Croisetarchief omvat een grote hoeveelheid 
manuscripten en typoscripten met  aantekeningen 
ten behoeve van een autobiografie, maar ook zijn 
geboekstaafde denkbeelden over filosofie en parapsy-
chologie, en verslagen van experimenten, politiezaken 
en genezingswerk. Dit materiaal gebruikte hij voor zijn 
lezingen en demonstraties in binnen- en buitenland.  
Verder maakte Croiset ten behoeve van parapsycho-
logisch onderzoek bandopnames van telefoonge-
sprekken met cliënten, die later door zijn assistenten 
werden uitgetypt. Hieronder bevindt zich het verslag 
van een gesprek tussen prins Bernhard en Croiset, 
waarbij de laatste op Soestdijk werd ontboden in 
verband met een verdwenen juweel. Het archief bevat 
ook krantenartikelen over de controverse die ontstond 
tussen premier Biesheuvel en de Tweede Kamer over 
de aanwezigheid van  Gerard Croiset Sr. en Gerard Jr. 
als paranormale genezers bij het ziekbed van prinses 
Armgard.
Naast het geschreven materiaal en de geluidsbanden 
is er uitgebreide verslaglegging van casussen op foto, 
film en video. Croiset kocht al rond 1950 bandrecor-
ders, foto- en filmcamera’s.  Rapporten van een aantal 
vermissingsgevallen waaraan hij werkte liet Croiset 
vertalen in het Frans, Duits, Engels en Italiaans, om 
toe te zenden aan bevriende wetenschappers. Hij liet 
dit vergezeld gaan van omvangrijke fotoreportages. De 
zelfgemaakte foto’s werden hiertoe bevestigd op grote 
vellen en van onderschrift en commentaar voorzien. 
In zijn boek Ontmoetingen met Paragnosten (pag. 135) 
schrijft Tenhaeff dat Croiset al in de oorlogsjaren was 
begonnen een film te maken over zijn genezingswerk 
met patiënten die lijden aan verlammingsverschijnse-
len, waaraan hij nog meerdere jaren werkte. Hij filmde 
deze patiënten over langere perioden zodat de vooruit-
gang in verschillende stadia van het genezingsproces 
duidelijk kon worden geïllustreerd. Een uniek aspect 
van de opnames uit de genezingsfilm zijn de onwille-
keurige spiertrekkingen die optreden bij de patiënten 
met verlammingsverschijnselen terwijl Croiset hen 
magnetiseert. Voor een aantal patiënten is het voor 
het eerst sinds jaren dat zij beweging in hun ledema-
ten zien optreden. In een onderdeel van de film toont 
Croiset het genezingsproces van een hond met verlam-
mingsverschijnselen, om aan te tonen dat de door 
hem teweeggebrachte verbetering niet op suggestie 

Onderwerpen binnen Croisets 
filosofie zijn: Dimensies; 
De liefde; Heb uw naaste 

lief; Volmaaktheid; Goed en 
kwaad; Het Yin-Yang teken; 

Het Licht; God […]
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berust. De filmbeelden van de hond zijn opgenomen 
door zoon Henri Croiset.
In het archief zijn ook films en geluidopnames aanwe-
zig, gemaakt door de BBC en andere TV- en radiover-
enigingen, waaronder de Amerikaanse zender ABC, de 
Italiaanse RAI en de Duitse zenders ARD en ZDF.  Zij 
benaderden Croiset om reportages te maken over di-
verse aspecten van zijn werk.

3.1 —Croiset als auteur
Croiset schreef vele pagina’s met herinneringen over 
zijn leven voor zijn biografie, die in 1977 verscheen 
onder de titel Croiset paragnost. Na zijn dood werd 
een deel van de aantekeningen en overpeinzingen die 
niet waren opgenomen in Croiset paragnost gepubli-
ceerd onder de titel Gerard Croiset. Nagelaten Werk 
(1988). Het archief bevat meerdere versies van de af-
zonderlijke paragrafen en hoofdstukken, voorzien van 
correcties en redactionele aantekeningen. 
In een aantal documenten lopen biografische aanteke-
ningen geleidelijk over in filosofische beschouwingen. 
De beschrijving van zijn filosofische standpunten 
baseerde Croiset op zijn introspectie en analyses van 
de totstandkoming  van zijn paranormale en spirituele 
gewaarwordingen.  
Er zijn een groot aantal opstellen en artikelen over de 
filosofie van Croiset in het archief bewaard gebleven. 
In deze stukken komt de verbondenheid tussen zijn 
psychologie, filosofie en religiositeit tot uitdrukking. 
Onderwerpen binnen Croisets filosofie zijn: Dimensies; 
De liefde; Heb uw naaste lief; Rust; Genezing door 
gebed; Volmaaktheid; De Volmaakte; Evolutie;  
Wensbeleven; Wens; De opbouw; Weerkaatsing van 
de waarheid; Op zoek naar de Waarheid; Het bewuste 
zijn; Goed en kwaad; Het Yin-Yang teken; Het lijden 
van de mensheid; De drang tot de daad; Het Daarom; 
De eenwording; Het Licht; De wens om een idee te 
krijgen waarom het licht zich aan mij openbaart; 
Harmonie en disharmonie; God; De zichtbare god; 
Galm Gods, nagalm; Weergalm; Geloof; Het attribuut; 
Christus; Schepping; Het Wereldweten; Objectief 
weten, subjectief weten, religieus weten;  De wens 
tot zelfkennis; De harmonie tussen grof- en fijnstof-
felijk;  Projectie – reflectie; De nevelvlek; Psychisch 
constructie, persoonlijkheidsstructuur, proces; Over de 
elementalen.
Croiset beschreef zijn inzichten niet alleen als voor-
studie voor artikelen maar tevens ten behoeve van de 
lezingen die hij gaf in alle hoeken van Nederland en 
ook in het buitenland. Thema’s van Croisets lezingen 
waren: Objectieve helderziendheid; Het onbewuste 

zijn; Het voorweten; De zichtbare en de onzichtbare 
God; Wanneer men zich verbeeldt met HET in directe 
verbinding te staan. Hij gaf lezingen voor uiteenlopen-
de gezelschappen, in kerken, voor studentenverenigin-
gen, voor medici en wetenschappers, op avonden van 
bedrijfsverenigingen, op universiteiten en volksuniver-
siteiten, en als onderdeel van demonstratieavonden in 
binnen- en buitenland. Als Croiset sprak in het buiten-
land liet hij zijn lezing in het Duits vertalen door zijn 
medewerker Rudolf Sieber, wonend in Emmerich, en 
droeg deze zelf voor.
Croiset publiceerde zijn artikelen onder meer in N.W.P.-
Orgaan, en later ook in De Paranormale Genezer, het 
blad van Nederlandse Federatie van Paranormale- 
en Natuurgenezers (NFPN), en het Tijdschrift voor 
Parapsychologie van de SPR. Hij schreef over de tot-
standkoming van  zijn paranormale ervaringen en on-
derwerpen van levensbeschouwelijke en filosofische 
aard. 

3.2 —Correspondentie
Er is een uitgebreide correspondentie bewaard geble-
ven met personen in binnen- en buitenland. Croiset 
sprak alleen Nederlands en een beetje steenkolen-
duits. Hij werkte daarom samen met enkele vertalers 
die tegelijk optraden als zijn correspondenten en 
representanten in het buitenland, te weten: Rita 
Reynders,  voor het Engelse taalgebied; Rudolf Sieber 
voor de Duitstalige landen, en Maria Gobbo  voor 
Italië. Sieber en Gobbo woonden respectievelijk in 
Duitsland (Emmerich) en Italië (Milaan). Sieber heeft 
ook de eerste rondreizen van Croiset langs (volks-)uni-
versiteiten in Duitsland voorbereid en begeleid. Maria 
Gobbo speelde een rol in het besluit van Croiset om 
ook in Italië (Milaan) als paranormaal genezer te gaan 
werken.
De meeste brieven in het archief zijn afkomstig van, 
of gericht aan, cliënten uit Croisets praktijk als para-
normaal genezer. Verder is er correspondentie met 
contacten uit kringen van politie en justitie, met fami-
lieleden, parapsychologen, en (bestuurs-) leden van 
de Nederlandse Werkgroep voor Practische Toepassing 
van Paranormale Begaafdheid (NWP), waarvan Croiset 
jarenlang voorzitter was. Er zijn tevens brieven aan 
de politici Mr. Dr. Ir. J.A.M. van Buuren, oud-minister 
van Waterstaat; Dr. Chr. Mol, Tweede Kamerlid, 
woordvoerder volksgezondheid namens de KVP; Dr. P. 
Muntendam, Staatssecretaris van Volksgezondheid; 
Mag. Dr. J. G. Stokman O.F.M., Tweede Kamerlid en 
plaatsvervangend fractievoorzitter KVP. Bekende 
Nederlanders waarmee Croiset correspondeerde zijn 
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de sopraanzangeres Elly Ameling, zakenman Albert 
Heijn, cineast Louis van Gasteren, journaliste Bibeb 
Lampe en schrijver Simon Vinkenoog. 
Croiset wisselde brieven uit met 31 internationaal be-
kende parapsychologen en personen verbonden met 
parapsychologische verenigingen, waaronder prof. 
Martin Johnson.3

3.3 —Publicaties over Croiset
Professor Tenhaeff heeft tussen 1947 en 1980 uit-
gebreid gepubliceerd over zijn onderzoekingen met 
Croiset in het Tijdschrift voor Parapsychologie. Veel 
aandacht besteedde Tenhaeff  aan politiezaken waar-
bij Croiset als paragnost betrokken was en aan zijn 
werk als paranormaal genezer. Zo schreef hij alleen al 
in de twintigste jaargang (1952) van het Tijdschrift voor 
Parapsychologie drie stukken die geheel handelen 
over Croiset, terwijl ook in andere artikelen naar hem 
wordt verwezen.

Niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland 
verschenen talrijke publicaties over Croiset. Vooral na 
zijn rondreis door Duitsland in 1951, voor het geven 
van lezingen en demonstraties, verschenen er steeds 
meer artikelen in Duitstalige kranten en magazines 
over Croiset. Professor Bender en zijn medewerkers 
van de Universiteit te Freiburg publiceerden, verspreid 
over meerdere jaren, diverse wetenschappelijke artike-
len over  hun onderzoek met Croiset in het Zeitschrift 
für Psychologie und Grenzgebiete der Psychologie. In 
Engelstalige tijdschriften voor parapsychologisch on-
derzoek, zoals het Journal of the Society for Psychical 
Researce en het Journal of the American Society for 
Psychical Research, verschenen publicaties over expe-
rimenten met Croiset, van onder meer Jules Eisenbud, 
Lawrence LeShan, Aristide H. Esser, en Piet Hein 
Hoebens.
In het archief zijn artikelen over Croiset aanwezig in 20 
talen, waaronder Japans, Turks, Arabisch, Hebreeuws, 
en Russisch. Het aantal Engelstalige publicaties nam 
sterk toe na verschijning van het boek van de jour-
nalist Jack Harrison Pollack Croiset the Clairvoyant,  
in 1964. Boeken over Croiset verschenen in het 
Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, en 
Deens. 
Nederlandse auteurs die een of meerdere boekhoofd-
stukken wijden aan Croiset zijn: W.H.C. Tenhaeff, in 
Ontmoetingen met Paragnosten uit 1979 (hoofdstuk 
zeven, pp. 133-212), G.L. Durlacher, in het boek Niet 
verstaan (1995), en F. G. A. Woudstra, in Duikverhalen. 
Belevenissen van de mens onder de zeespiegel (1968).
De bekende schrijver en socioloog Gerard Durlacher 
(1928-1996), die de concentratiekampen overleefde, 
schetst zijn ontmoeting als medisch student te Utrecht 
met Croiset, na de oorlog, in het autobiografisch ver-
haal ‘Sonja’, (pp. 460-465). Croiset gaf een indrukwek-
kende  demonstratie op de medische faculteit waarbij 
hij patiënten met kinderverlamming magnetiseerde, 
en deed een persoonlijke voorspeling aan Durlacher, 
die uitkwam. Croiset, die zelf de oorlog had overleefd 
door een vervalste schriftelijke verklaring dat hij niet-
jood was, vertelde Durlacher: “Binnenkort worden er 
twee bruine enveloppen bij je bezorgd”. Durlacher ont-
ving enkele dagen later twee lichtbruine enveloppen 
van het Rode Kruis, met het bericht dat zijn moeder in 
februari 1945 in kamp Strutthof was overleden, en zijn 
vader in maart 1945 in Bergen-Belsen.
Op diverse plaatsen in zijn boek Duikverhalen. 
Belevenissen van de mens onder de zeespiegel (1e 
druk 1968)  verhaalt de auteur F. G. A. Woudstra over 
zijn ervaringen als professioneel duiker met Croiset, bij 

De nalatenschap van Gerard Croiset beslaat zo’n 15m aan 

archief: meer dan 100 dozen en 1500 inventarisnummers.
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het zoeken naar twee verdronken personen. Een werk-
nemer van de KLM was verdronken tijdens het duiken 
met en zelfgemaakt luchtapparaat in de Sloterplas. Hij 
werd gevonden nadat Croiset tot op de meter nauw-
keurig plaats en diepte aangaf waar de man lag. 
Het tweede slachtoffer betreft een achtjarig meisje dat 
door het ijs zakte (waarschijnlijk Jantine Dekker, uit 
Leiden, maart 1955). Na twee dagen vruchteloos zoe-
ken werd Croiset opgebeld: 
“U spreekt met Croiset, ik weet dat u zoekt naar een 
meisje, wat eergisteren is verdronken.  U belt nu uit 
een woning, niet ver van de dijk. Als u naar de dijk 
loopt in de richting van een graafmachine zult u rechts 
twee inhammen zien. Aan het eind van de tweede 
inham maakt u een hoek van 50o met de as van de 
dijk. Ongeveer 35 meter naar buiten moet u duiken. 
U zult het kind niet zo maar binden. Het ligt bedol-
ven onder een laag aarde. Alleen het laarsje met een 
schaats steekt boven de grond uit. Er is een instorting 
geweest van de aarden wand…” 
Nadat op de aangegeven plek een opening in het 
ijs was gehakt, kwam binnen vijf minuten de duiker 
boven met het schaatsje, en was het kind gevonden.

3.4 —Demonstraties, stoelenproeven, 
en fysische experimenten
Onder “fysische experimenten” wordt hier verstaan 
psychokinese experimenten en experimenten gericht 
op het beïnvloeden van levende organismen . Uit brie-
ven en foto’s blijkt dat Croiset diverse experimenten 
uitvoerde op meerdere universiteiten (of in samen-
werking met wetenschappers die daaraan verbonden 
waren): de universiteiten van Amsterdam, Utrecht, 
Nijmegen, Diepenbeek, Mons, Toronto, New York, 
Freiburg, München, Verona, Berlijn, Denver (University 
of Colorado), Stanford,  en de Universiteit van Santa 
Barbara in Californië (USBC).
De wetenschappers verbonden met universiteiten in 
hun woonplaats zijn: Dr. D. Bierman, Amsterdam; Prof. 
W.H.C. Tenhaeff en Prof. M. Johnson, Utrecht; Prof. J. 
Weima, Nijmegen; Prof. J. Gelan, Diepenbeek; Prof. 
J. Dierkens, Mons; Prof. B. Pomeranz, Toronto; Prof. 
Nathan S. Kline en Dr. Aristide H. Esser, New York; Prof. 
H. Bender, Freiburg; Prof. A. Neuhäusler, München; 
Prof. P. Cassoli, Bologna; Dr. Wilfried Kugel, Berlin 
(Technische Universität); Prof. J. Eisenbud, Denver 
(Universiteit van Colorado). Het is nog onbekend met 
wie Croiset experimenteerde aan de universiteit van 
Californië te Santa Barbara (UCSB).
Croiset is het meest bekend geworden door zijn 
stoelenproeven in binnen- en buitenland, die plaats-

vonden in het kader van parapsychologische experi-
menten op universiteiten, of werden uitgevoerd als 
onderdeel van reportages op radio en TV, en voor 
uiteenlopende gezelschappen in zalen door het land. 
Minder bekend is dat hij open stond voor alle serieuze 
voorstellen tot deelname aan experimenten die waren 
ontworpen door wetenschappers uit diverse discipli-
nes. 
Om eerst op twee minder bekende experimenten in 
te gaan: het archief bevat rapportages van experi-
menten gericht op beïnvloeding van de samenstelling 
en licht-doorlaatbaarheid van stoffen, en de groei 
van kankergezwellen bij muizen. Deze experimenten 
zijn  in 1969-1970 uitgevoerd in het laboratorium van 
het biochemisch bedrijf Enzypharm, te Soest. Verder 
bevat het archief onderzoeksverslagen, documenten, 
foto’s en films van fysische experimenten uitgevoerd 
op het Limburgs Universitair Centrum te Diepenbeek, 
in België, in 1979-1980. Croiset voerde deze experi-
menten samen uit met zijn vriend de paragnost Warner 
Tholen, onder leiding van de chemicus Professor Jan 
Gelan. In dit onderzoek werd getest of verandering 
kon worden bewerkstelligd in de ordening in een 
vloeistofmengsel, resulterend in beïnvloeding van een 
NMR-signaal (nucleaire magnetische resonantie; NMR-
spectroscopie). De experimentatoren van Enzypharm 
en de universiteit Diepenbeek omschrijven de proeven 
als succesvol, in die zin dat Croiset volgens hun regis-
traties een invloed uitoefende die voor hen onverklaar-
baar was.
In het archief zijn 216 verslagen van - of verwijzingen 
naar - stoelenproeven van Croiset bewaard gebleven, 
die zijn uitgevoerd tussen 1946 en 1980. 169 proeven 
vonden plaats in Nederland en 47 in het buitenland. 
Het aantal proeven per jaar (die in Nederland en het 
buitenland samengeteld), varieert van 0 in de jaren 
1974 en 1975, tot 24 in 1953. 
De 169 Nederlandse stoelenproeven vonden plaats 
in alle provincies, behalve Zeeland. De meeste proe-
ven vonden plaats in de provincies Overijssel (46: 
27,22%), Noord-Holland (32: 18,93%), Zuid-Holland 
(31: 18,34%), Utrecht (21: 12,43%), en Gelderland (18: 
10,65%).
Van de 47 buitenlandse stoelenproeven vonden er 24 
plaats in Duitsland, zes in België, vijf in de Verenigde 
Staten, vier in Italië, vier in Zwitserland, twee in Japan, 
een in Frankrijk en een in Denemarken.
Een deel van de stoelenproeven is uitgevoerd tijdens 
demonstratieavonden waarop tevens een lezing en 
filmvertoning plaats  vond. Croiset organiseerde de 
demonstratieavonden om de opbrengst de doneren 
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aan de Stichting 1940-1945, die was opgericht ter 
ondersteuning van nabestaanden van omgekomen 
verzetsstrijders. Deze bijeenkomsten hadden een 
informatief en recreatief  karakter. Ofschoon op een 
aantal demonstratieavonden van Croiset ook Tenhaeff 
of een andere parapsycholoog aanwezig was, lieten de 
controlemaatregelen rond de stoelenproeven tijdens 
deze avonden veelal te wensen over. In andere geval-
len is de experimentele situatie op ontoereikende 
wijze in de verslaglegging weergegeven om over de 
wetenschappelijke waarde van de proef een oordeel te 
kunnen vellen.

3.5 —Politiezaken
Croiset werd door functionarissen van politie en justi-
tie dikwijls om zijn medewerking gevraagd. Soms werd 
hij gevraagd als getuige-deskundige in een rechtszaak 
tegen een alternatief genezer, of als getuige in een 
moordzaak waarbij hij als paragnost aanwijzingen voor 
de opsporing had gegeven. Croiset werd gevraagd voor 
advies bij de oplossing van verloren of misplaatste 
goederen, brandstichtingen, het opsporen van cri-
minelen, veroorzakers van dodelijke ongelukken, en 
vermiste personen die waren ontvoerd, weggelopen, of 
vermoord, maar nog niet teruggevonden. Croiset is een 
enkele keer gevraagd voor de oplossing van diefstal 
van geld of goederen, maar meestal ging hij hier niet 
op in. Croisets afkeer van geldzaken had te maken 
met zijn opvoeding in een socialistisch/anarchistisch 
gezin.
Uit de aantallen die worden genoemd door Tenhaeff 
en Croiset in interviews en correspondentie, blijkt dat 
zij op bepaalde tijdstippen al aanzienlijk meer vermis-
singsgevallen in beschrijvingen hadden vastgelegd 
dan in het archief behouden zijn gebleven. Er is dus 
veel materiaal verloren gegaan. Het archief  herbergt 
verslagen en verwijzingen  naar de inschakeling van 
Croiset als  paragnost bij 671 gevallen van vermiste 
personen, waarvan 303 in Nederland en 368 in het 
buitenland, tussen 1930 en 1980. 
Croiset werd gevraagd in alle provincies. De geografi-
sche spreiding van Nederlandse vermissingsgevallen 
over 12 Nederlandse provincies toont dat Croiset het 
meest is ingeschakeld voor vermissingen in Zuid-
Holland (71 gevallen: 23,34%), gevolgd door Noord-
Holland (51 gevallen: 16,83%), Utrecht en Gelderland 
(beide 35 gevallen: 11,55%), en Overijssel (27 gevallen: 
8,91%). Van 12 vermissingsgevallen (4%) is niet meer 
te achterhalen in welke plaats de persoon werd ver-
mist.

Croiset is als paragnost betrokken geweest bij ver-
missingsgevallen in 44 landen buiten Nederland, 
waaronder uithoeken als Madagascar, IJsland, Burma, 
Nieuw-Zeeland, en Congo (Zaïre). De meeste interna-
tionale gevallen betrof vermissingen in Duitsland (68: 
18,48%), de Verenigde Staten (48: 13,40%), Italië (27: 
7,33%), Frankrijk (22: 5,98%) en Groot-Britannië (21: 
5,70%).
Van een aantal vermissingsgevallen is alleen nog ge-
tuigenis bewaard gebleven door artikelen die  versche-
nen in minder serieuze tijdschriften (boulevardbladen) 
en kranten. Deze media geven enerzijds soms een tref-
fende schildering van de couleur locale maar ze ken-
merken zich op andere momenten door een tendenti-
euze berichtgeving en sensationele toonzetting. Daar 
staat tegenover dat Croisets grootste internationale 
opsporingssucces niet louter aan tendentieuze bericht-
geving kan worden toegeschreven:  Croisets opsporing 
van  het vermiste Japanse meisje Miwa onder het oog 
van de TV- camera’s tijdens zijn bezoek aan Tokio in 
mei 1976,4 is wereldwijd in het nieuws gekomen omdat 
ze moeilijk op sceptisch wijze door een alternatief 
scenario te verklaren is, of men moet uitgaan van een 
complot waarbij ‘medeplichtigen’ van Croiset op het 
juiste moment het lijk op de door hem aangegeven 
plaats in het water zouden hebben gedeponeerd.

3.6 —Werk als paranormaal genezer
In zijn praktijk als paranormaal genezer aan de Willem 
de Zwijgerstraat in Utrecht ontving Croiset tot wel 
80 tot 120 cliënten per dag. In de jaren ’50 prakti-
seerde hij tevens twee dagen per week in Enschede. 
Daarnaast hield hij tijdens zijn verblijf in Duitsland en 
Italië praktijk in Emmerich en Milaan. Croiset behan-
delde ook door middel van afstandsbehandeling pati-
enten uit Nederland en het buitenland. Een groot aan-
tal medici verwees patiënten voor behandeling  naar 
Croiset. Van een deel van deze patiënten zijn gegevens 
in het archief bewaard gebleven: 581 Nederlandse 
patiënten, (daarnaast) 174 patiënten met een officiële 
verwijzing door arts of specialist uit Nederland en het 
buitenland, en 142 buitenlandse patiënten.
Opmerkelijk is dat artsen niet louter patiënten voor 
behandeling verwezen naar Croiset, maar ook voor het 
stellen van een medische diagnose en het vragen van 
advies. In een brief van 5 februari 1977 vraagt huisarts 
C. van der Linden uit Alkmaar Croiset om een raadple-
gend consult voor mevrouw L. Poley-Pikaar, lijdend 
aan migraine. Diagnose van Croiset is dat mevrouw 
lijdt aan een ‘hersenvatafsluiting’ rechtsachter. In een 
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brief aan Croiset van 18 december 1978 komt dr. Van 
der Linden hierop terug:
“…De neuroloog naar wie ik haar verwees vroeg ik om 
die reden een arteriografie te doen, en hij belde mij 
zeer verbaasd op “verdomd er zit daar een vaatafslui-
ting zoals je door heer Croiset was verteld.’’ Hoewel 
hier geen enkele therapie mogelijk was, is mevr. Poley 
toch zo gerustgesteld dat ze geen hersentumor had, 
dat ze nu met vrijwel geen medicijnen leeft en veel 
beter in haar gezin functioneert!”
De 581 Nederlandse patiënten zijn afkomstig uit alle 
provincies. De meeste patiënten zijn woonachtig in 
de provincies Utrecht (99: 17,04%), Overijssel (97: 
16,70%), Noord-Holland (94: 16,18%), Zuid-Holland 
(89: 15,32%), Gelderland (76: 13,08%), en Noord-
Brabant (37: 6,37%).
Een analyse van de geografische spreiding van de art-
sen en specialisten die patiënten naar Croiset verwe-
zen, of hem om advies vroegen, toont dat deze medici 
woonachtig waren in 11 provincies.5 Het grootste deel 
van deze artsen woonde in de provincie Noord-Holland 
(53: 30,5%), gevolgd door Zuid-Holland (42: 21,14%), 
Utrecht (28: 16.09%), Gelderland (16: 9,2%), en de 
provincie Noord-Brabant (10: 5,75%).
In het archief zijn rapporten van of verwijzingen naar 
144 buitenlandse patiënten van Croiset aanwezig, 
afkomstig uit 23 landen. De meeste buitenlandse pati-
enten waarvan  gegevens in het archief bewaard geble-
ven zijn waren afkomstig uit: Noorwegen (31: 21,53%), 
Duitsland (27: 18,75%), België (20: 13,89%), Italië (18: 
12,5%), Zwitserland (8: 5,56%), en buiten Europa, de 
Verenigde Staten (7: 4,86%).
Een analyse van klachten en aandoening waarmee 
patiënten zich voor hulp tot Croiset wendden, laat 
onder de 581 Nederlandse patiënten een variëteit van 
94 klachten, aandoeningen en ziektebeelden zien. 
De meeste patiënten hadden de volgende klachten: 
pijnklachten (57 : 11,07%), psychische problemen, 
zoals angst, depressie, nerveuze klachten, geremd-
heid, rouw (41: 7,96%), loopproblemen, beenklachten, 
stijfheid (31: 6,02%), verlammingsverschijnselen, niet 
zijnde polio (24: 4,66%), kinderverlamming/poliomy-
elitis (22: 4,27%), oogziekten en blindheid (17: 3,3%), 
geestelijke retardatie en ontwikkelingsachterstand (15: 
2,91%), spierziekten waaronder Guillain-Barre syn-
droom, spierdystrofie (13: 2,52%), ontstekingen (13: 
2,52%), vermoeidheid, uitputting, krachteloosheid (13: 
2,52%), oorziekten en gehoorproblemen (13: 2,52%), 
reuma, artritis, artrose (12: 2,33%).
In de gegevens van 174 patiënten die door medici 

naar Croiset werden verwezen, of over wie door artsen 
aan Croiset een diagnose of advies werd gevraagd, 
werden 47 aandoeningen genoemd. De meest voor-
komende waren: pijnklachten (30: 18,75%), psychi-
sche klachten en afwijkingen, neurasthenie, angst, 
depressie, hallucinaties (20: 12,5%), buikklachten 
(8: 5%), verlammings-verschijnselen niet zijnde polio 
(7: 4,38%), beenklachten, slecht ter been (5: 3,13%), 
vermoeidheidsklachten, of een gevoel van moedeloos-
heid (5: 3,13%), migraine (5: 3,13%), slapeloosheid (5: 
3,13%), astma en bronchitis (5: 3,13%), reumatische 
klachten en artrose (5: 3,13%), maag- en darmklachten 
(5: 3,13%), en multiple sclerose (4: 2,5%).
Van de 142 buitenlandse patiënten werden 47 ziek-
tebeelden of klachten vastgelegd. De meest voorko-
mende aandoeningen waren: patiënten met verlam-
mingsverschijnselen , inclusief kinderverlamming 
(14: 10,85%), loopproblemen, artritis in de benen (14: 

Gerard Croiset (1909-1980).
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10,85%), evenwichtsstoornissen, duizeligheid, zwakte, 
slapheid, vermoeidheid (9: 6,97%), pijnklachten (9: 
6,97%), stress, gespannenheid, nervositeit (8: 6,2%), 
psychische problemen, stemmingsproblemen, emotio-
nele problemen, angsten en depressiviteit (6: 4,65%), 
ademhalingsproblemen en bronchitis (4: 3,10%), rug-
klachten (4: 3,10%), huidklachten, psoriasis, eczeem 
(4: 3,10%), oogklachten, staar (3: 2,33%), spraakstoor-
nis (3: 2,33%), en buikklachten (3: 2,33%).
Opvallend is dat zowel onder Nederlandse als bui-
tenlandse patiënten veel verlammingsverschijnselen, 
pijnklachten en psychische of psychosomatische 
problemen voorkomen. De hoge frequentie van pijn-
klachten is deels toe te schrijven aan het gegeven dat 
pijnklachten samen gaan met een groot aantal andere 
klachten. Kinderverlamming (poliomyelitis) is een aan-
doening die vooral tijdens de vroege jaren van Croisets 
carrière als paranormaal genezer nog veel voorkwam 
en waarvoor de reguliere geneeskunde weinig soelaas 
kon bieden. Dit kan verklaren waarom velen bij Croiset 
terecht kwamen, maar mogelijk speelde ook mond-tot-
mond reclame een rol. Ook voor klachten in het be-
wegingsapparaat, onder meer  ten gevolge van ouder-
dom, reuma en artrose waren de mogelijkheden van 
de reguliere geneeskunde beperkt. Volgens Tenhaeff 
bereikte Croiset als genezer de meest overtuigende re-
sultaten bij personen die aan kinderverlamming leden 
en bij wie de artsen geen resultaten van enige beteke-
nis hadden kunnen boeken.6

Het schijnt dat artsen vooral patiënten doorverwezen 
naar Croiset met ‘vage’ psychische , psychosomati-
sche en pijnklachten, waarvoor  ze zelf alle remedies 
hadden geprobeerd zonder dat de toestand van de 
patiënt verbeterde. Wellicht wilde een aantal medici 
hun patiënten ter wille zijn als ze om een verwijzing 
naar Croiset vroegen, en dachten ze “baat het niet dan 
schaadt het niet”.  Hierbij moet worden opgemerkt dat 
Croiset van zijn kant ook dikwijls patiënten doorver-
wees naar medici, en zoveel mogelijk samenwerkte 
met de reguliere genezers van zijn patiënten. Er was 
een onderling vertrouwen tot stand gekomen.

4 —Discussie en conclusie
Croiset was bereid zijn paranormale gaven door 
meerdere wetenschappers uit diverse landen te laten 
onderzoeken. Uit de documenten, artikelen en ver-
slagen in het archief ontstaat de indruk dat Croiset 
veel successen behaalde met zijn werk in het kader 
van politiële aangelegenheden, paranormaal genezen 
en als proefpersoon voor parapsychologische experi-
menten. De meeste cliënten en parapsychologen die 

met Croiset werkten, toonden zich tevreden over hem. 
Croiset heeft als kind enige tijd op een humanistische 
school gezeten. Naar eigen zeggen stamt uit deze tijd 
zijn levenslange behoefte om de medemens zoveel 
mogelijk te helpen. Vooral zijn patiënten zullen dit 
hebben onderkend. Regelmatig vroeg hij geen vergoe-
ding voor zijn diensten. De ervaren baat van patiënten 
was groot, en zij bleven terugkomen, soms met tus-
senpozen van vele jaren.
Bij zijn succesvol genezingswerk hebben ongetwijfeld 
reguliere psychologische karakteristieken een rol ge-
speeld, werkzame fatoren die in de hulpverlening wel 
worden aangeduid met de term common factors, zoals  
empathie, warmte, echtheid. Maar daarnaast  had 
Croiset in zijn lange loopbaan goed leren omgaan met 
zijn bijzondere paranormale vermogens.  Professor 
Tenhaeff had hem ertoe aangezet zelfkritisch te zijn en 
het belang van introspectie te waarderen. Croiset ver-
woordt het aldus in een gesprek met Tenhaeff: 
“U heeft mij opmerkzaam gemaakt op allerlei dingen 
die mij vroeger ontgingen. U heeft mij geleerd op mij-
zelf te letten en mij rekenschap te geven van hetgeen 
ik zie en waarom ik dat zie. Ik ben over allerlei dingen 
gaan denken en dat heeft er ook toe geleid, dat ik nu 
het belangrijke van het onbelangrijke, van het bijkom-
stige kan scheiden. (..) Vroeger heb ik vaak verkeerde 
conclusies getrokken uit de beelden welke voor mij 
opdoemden. Daarom heb ik geleerd mij zoveel moge-
lijk te bepalen met te vertellen hetgeen ik zie. Ik wil 
niet zeggen dat ik daar steeds in slaag. De fout van de 
verkeerde interpretatie, zo gevaarlijk bij consulten voor 
politiële doeleinden, komt nog wel bij mij voor. Maar 
minder dan vroeger…” 7

In Croisets autobiografische geschriften vinden we 
herhaaldelijk de opmerking dat hij zich ervan bewust 
was dat de paragnost Croiset kon worden belemmerd 
door de mens Croiset. Een belangrijke verworvenheid 
van Croiset was het zelfinzicht dat hij steeds neutraal 
moest staan tegenover een zaak. Vooral bij politieza-
ken was dit van belang. Hij moest ervoor zorgen dat 
zijn eigen subjectiviteit en remmingen uit het verleden 
een neutrale interpretatie van zijn paranormale indruk-
ken niet in de weg stonden.  
Na analyse van een mislukte poging om opheldering 
te brengen in een politiezaak merkte Croiset  op:
“Door mijn egocentrische houding was ik mij onvol-
doende bewust geweest van mijn verantwoordelijk-
heid ten opzichte van de gemeenschap.” (..) “Een per-
soon of zaak moet rijp zijn om voor een paragnostisch 
consult in aanmerking te komen.”(..) “De paragnosti-
sche verschijnselen zijn aan een eigen wetmatigheid 
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onderworpen. Wanneer wij, bewust of onbewust, tegen 
deze wetmatigheid zondigen, ontstaan storingen van 
allerlei aard.” 8

Croiset  lijkt hiermee aan te geven dat zijn succes 
werd medebepaald door een instelling van geduld, 
receptiviteit en ontvankelijkheid, en dat het paranor-
male kan worden gerekend tot fenomenen die  zich 
niet rechtstreeks laten oproepen. Diverse aspecten 
van het menselijk bestaan laten zich niet  plannen en  
afdwingen, zoals bekend. Dit geldt onder meer voor 
geluk, vreugde, liefde, authenticiteit, vriendschap, 
intimiteit, persoonlijke overtuigingen en sommige 
sociale fenomenen. Professor Van der Wal spreekt 
over toegiftverschijnselen: aspecten van het menselijk 
bestaan die zich aan een maakbaarheidsperspectief 
onttrekken,9 en hij rekent daartoe ook de paranormale 
fenomenen.10 Het scharen van paranormale vermogens 
onder deze categorie wijst in dezelfde richting als de 
bevinding van Walter von Lucadou, dat pogingen om 
het paranormale pragmatisch te gebruiken zou kun-
nen leiden tot paradoxen, en  in de woorden van Dick 
Bierman:  “dat staat de natuur eenvoudigweg niet 
toe”.11

Het archief van Gerard Croiset kan worden getypeerd 
als rijk en beperkt. Enerzijds geeft het door zijn grote 
omvang en diversiteit een ongeëvenaarde inkijk in 
persoon, leven, denken en werk van een uitzonderlijk 
paragnost. 
Uit alles blijkt dat Croiset kosten nog moeite heeft ge-
spaard om zijn werk op alle mogelijke manieren vast te 
leggen. Dit is de onbetwistbare rijkdom en waarde van 
het archief in de vorm waarin het heeft ‘overleefd’. 
Maar anderzijds is de nauwkeurigheid van de verslag-
legging sterk wisselend, vaak afhankelijk van de op 
dat moment aanwezige assistent die rapporten over 
casuïstiek heeft uitgewerkt. De documentatie van 
belangrijke politiezaken en experimenten laat in een 
aantal gevallen te wensen over. 
Ondanks de ongekende breedte en omvang van het ar-
chief zullen de lacunes en tekortkomingen een barrière 
vormen voor de poging om op basis van dit materiaal 
te komen tot een definitief oordeel over de paranor-
male gaven van Croiset. 
Maar dit doet niets af aan het gegeven dat hij succes-
vol was in zijn werk volgens de patiënten, functiona-
rissen van politie en justitie en parapsychologen, die 
dikwijls jarenlang met Croiset bleven samenwerken en 
experimenteren. n

Noten
1 Tenhaeff. In memoriam Gerard Croiset, Tijdschrift voor 

Parapsychologie, jaargang 48, Nr. 3 – oktober 1980, pagina’s 

129-130.

2 H. Bender, in: Worte des Abschieds für Gerard Croiset. Zeitschrift 

für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie,  1980, 

22, pag. 84.

3 M. Johnson voerde een experiment uit met Croiset, dat wordt 

vermeld in: Contributions by Physics and Psychology to 

Parapsychology. APA Symposium 2008, door William G. Roll 

& Bryan J. Williams. De score van Croiset was significant (P < 

0,01). De toedracht van het experiment wordt plastisch beschre-

ven door Gerth van Zanten in “Het eau-de-cologne spuitje van 

Johnson” (deel negen van een serie reportages over Croiset, 

in Eva, December 1971-februari 1972). Beide publicaties zijn 

aanwezig in het archief, alsmede een stukje film van het expe-

riment. Professor Johnson (1930-2011) was van 1974 tot 1988 

hoogleraar parapsychologie aan de Universiteit van Utrecht.

4 Zie: Voorlopig verslag van Gerard Croiset over zijn ervaringen in 

Japan, in: Tijdschrift voor Parapsychologie, 1976, Nr. 2, pp. 63-

69. Zie over het vermissingsgeval Miwa ook het artikel van W.H. 

Kramer, “Croiset in Japan. Een reconstructie van de oplossing 

van een vermissingsgeval”. Paragnosten in de (politie)praktijk, 

Nederlandse Vereniging voor Parapsychologie, 1990, 76-83. Een 

fragment van Croisets uitspraken voor de Japanse NET-TV is te 

zien op YouTube: www.youtube.com/watch?v=fHew2jqOcJY 

5 Er zijn ook verwijzingen van patiënten door medici uit het bui-

tenland: van een Duitse en vier Belgische patiënten zijn verwij-

zingsbrieven door een medicus, of een brief waarin de medicus 

Croiset om advies over een patiënt vraagt, bewaard gebleven.

6 Tenhaeff, Onmoetingen met paragnosten, pag. 196. 

7 Ibidem, pp. 205 en 208.

8 Gerard Croiset (1969). Zelfwaarnemingen en overpeinzingen. 

De ontwikkelingsgang van een paragnost. Tijdschrift voor 

Parapsychologie,  Nr. 3-4, p. 61.

9 G.A. van der Wal (1996). De omkering van de wereld, pp.106-114. 

10 Van der Wal, opmerkingen tijdens lezingen voor de Wijsgerige 

Kring Eindhoven, op 3 en 10 november 2015.

11 Dick Bierman (2015). ‘Parapsychological Association –Verslag 

van de hoogtepunten & dieptepunten van de 2015-conventie’, 

TvP, Vol. 82, Nr. 2, p. 24. Dit standpunt sluit aan bij  het oor-

deel van Bender “dass die Zweckhaft gewollte und eingesetzte 

Prophetie vor dem Geheimnis menschlichen Schiksals kapitu-

lieren musste.” Bender kwam tot dit oordeel op grond van zijn 

constatering dat de opbrengst van Croisets paranormale gaven 

geringer was in serieuze situaties dan in speelse omstandig-

heden. Bender in: G. Gerster, Positive Kritik des Aberglaubens. 

Eine stunde mit Prof. Dr. Hans Bender, pag. 72.
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In ‘BewustzijnsNieuws’ een overzicht van een 
gecombineerde conventie over parapsycho-
logie en randwetenschap: de 59ste conventie 
van PA (de Parapsychological Association, de 
internationale beroepsvereniging van para-
psychologen) en de 35e conventie van de SSE 
(Society for Scientific Exploration), gehouden 
afgelopen juni in Boulder, Colorado (VS).

door: Renaud Evrard
vertaling: Dick Bierman

Gebruiken we nu wetenschap om wereldvisies 
te verkondigen? Ik ben nou niet de meest geëi-
gende person om over een conventie te schrij-
ven waarvan ik nota bene zelf medeorganisa-
tor was. Maar ik zal  proberen zo ‘bevooroor-
deeld’  mogelijk te blijven ;-). 
Voor het eerst waren de conventies van 
twee verschillende organisaties, de PA 
(Parapsychological Association) en de SSE 
(Society for Scientific Exploration),  samenge-
voegd. Ik was daar een voorstander van maar 
vreesde wel enigszins de mogelijke heteroge-

niteit vanwege de toch enigszins verschil-
lende interessegebieden en ook vanwege 
de verschillen in de ‘review-procedure’ die 
de beide organisaties hanteerden. Aan de 
andere kant zouden juist die verschillen 
aanleiding kunnen zijn voor nieuwe vra-

gen en inzichten. In het slecht geven-
tileerde Millenium-hotel in het door 

hitte geteisterde Boulder werd 
een 5 dagen durend programma 
afgewerkt met ongeveer 50 pre-
sentaties en een groot aantal 
posters…

PA 2016
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Dag 1
De eerste (invited) lezing door Larry Dossey verraste 
me enorm. Onder gebruik van een oneindige serie cita-
ten van beroemde mensen, van Jung tot en met Woody 
Allen, beargumenteerde Dossey dat het concept ‘ziel’ 
niet achterhaald zou zijn. Omdat parapsychologische 
evidentie zou tonen dat iedereen onsterfelijk is. 
Experimentele uitkomsten die deze stelling zouden 
onderbouwen werden slechts oppervlakkig en in het 
voorbijgaan genoemd. Deze lezing was voor mij een 
soort preek over de morele voordelen van het geloof 
in onsterfelijkheid, of in de ‘Parapsychologie als de 
liefdes religie”. Jeffrey Kripal vertelde me dat het ty-
perend is voor Amerikaanse wetenschappers om hun 
persoonlijke geloof niet onder stoelen of banken te 
steken terwijl Europese wetenschappers daar veel 
terughoudender in zijn. Het contrast was inderdaad 
opvallend. Meerdere Amerikaanse sprekers gingen 
‘door het lint’ terwijl de sprekers uit overige landen 
een hoog gehalte scepticisme ten toon spreiden over 
exact dezelfde data.
De rest van de ochtend voelde voor mij bekender aan. 
Arnaud Delorme bediscussieerde resultaten van een 
project waarbij de rol van de experimentator werd 
onderzocht. Alle 32 experimentatoren vulden een vra-
genlijst in waarbij naar hun verwachting werd gevraagd 
over de uitkomst van een psi experiment dat ze gingen 
doen. Er bleek echter geen correlatie tussen deze 
verwachtingen en de uitkomsten van hun experimen-
ten. Toch was deze bijdrage belangrijk omdat 1) door 
alle experimentatoren er gebruik werd gemaakt van 
hetzelfde door Daryl Bem bedachte standaard experi-
ment. 2) Ze alle details van de studie van tevoren op 
een publieke plaats registreerden zodat men later kon 
zien of ze  niet van hun plannen waren afgeweken en 
3) ze lieten zien dat het doen van experimenten met 
meerdere labs mogelijk is.  Belangrijk omdat deze drie 
elementen uiteindelijk een rol zullen gaan spelen in 
het ontrafelen van het replicatieprobleem in de para-
psychologie.
Julia Mossbridge probeerde te begrijpen waarom een 
van de experimenten van Bem na een paar jaar niet re-
pliceerbaar leek terwijl andere dat wel waren. Zij sug-
gereerde dat dit kwam omdat in dat experiment waarin 
wordt gekeken of je ook voordeel hebt van ‘achteraf’ 
leren, beruste op langzame hersenprocessen. Ze ver-
anderde het experiment een beetje zodat de reacties 
sneller genomen moesten worden maar de resultaten 
werden er slechts een klein beetje beter van. En ze 
vond verschillen in de prestaties van mannen en vrou-
wen [noot van de vertaler: maar het moet gezegd dat 
Mossbridge fanatieke feministisch neigingen heeft die 

oa tijdens de discussies op het congres uitliepen op 
een forse ruzie].
Haar conclusie was overigens dat het verschijnsel pre-
sentiment meer een kwestie is van het voorspellen van 
je eigen toekomst dan van een ‘objectieve’ toekomst. 
Dezelfde conclusie als Dunne trok in 1927.   Goran 
Brusewitz vervolgde de rapportage over zijn veel te 
kleine studie van tweelingen. Dit keer was de focus op 
de rol van ‘attachment’ tussen de tweeling. De omvang 
van de studie was te klein om serieuze conclusies te 
trekken.
Jacob Jolij en Dick Bierman van de Universiteit van 
Groningen gebruikten een nieuw paradigma (voor de 
parapsychologie) gebaseerd op een standaard expe-
riment in de stimulus detectie literatuur. De stimulus 
was een cartoon-gezicht verborgen in visuele ruis dat 
kort en gemaskeerd werd aangeboden. Het bleek mo-
gelijk om op grond van het EEG vlak voor dat het ge-
zicht al dan niet werd vertoond te ‘voorspellen’ wat er 
zou gaan gebeuren. Ondanks dat de beslissing om het 
gezicht al dan niet te tonen volkomen toevallig was. 
Redenen om enthousiast te zijn waren de ogenschijn-
lijke robuustheid van het effect, dat in 3 onafhanke-
lijke experimenten werd gevonden en de sterkte van 
het effect waarbij de accuraatheid van de voorspelling 
rond de 53-54% lag (50% is kansverwachting). [Voor 
een meer uitgebreide beschrijving van het experiment 
van Bierman en Jolij: zie pagina 28 in dit TvP.]
In de middag reisden we in een andere wereld. De 
SSE was aan zet met Jeff Meldrum die een prijs kreeg 
voor zijn studie van …‘Sasquatch and other wild men’! 
[Noot van de vertaler: Hoewel zeer interessant gaan we 
hier verder niet op in omdat het geen duidelijk raak-
vlakken met de parapsychologie heeft. Voor zover mo-
gelijk zullen we wel de korte omschrijving van de SSE 
presentaties geven. Indien gewenst kunt u het gehele 
ongefilterde verslag op de website vinden].
In een volgende SSE presentatie werd een anti-bacteri-
ele wonderklei gepresenteerd. Erna volgde een lezing 
over de ‘hallucinaire entiteiten’ die je ontmoet onder 
invloed van DMT.
Hierna was ikzelf[ aan de beurt. Ik besprak in een op-
zettelijk provocatief verhaal de rol, zo je wilt, het nut 
van de Bijna Dood Ervaring. (BDE).  Op grond van case 
studies stelde ik voor dat de BDE een psychofysiolo-
gische  actie is die is bedoeld om met de naderende 
dood om te gaan. Dit in tegenstelling tot de meer 
algemeen, door Moody, gepropageerde opvatting dat 
de BDE een passieve reactie is. Ik kreeg het zwaar te 
verduren omdat er nogal wat mensen zijn voor wie de 
BDE het bewijs van iets hogers is en niet een adap-
tieve psychofysiologische response.
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Dag 2
In zijn PA Award lezing beschreef Dean Radin een 
tiental jaar van Psychokinese experimenten met een 
quantum mechanisch (double slit) opstelling als doel-
systeem.  Met name mensen die mediteerden waren 
succesvol bij het proberen een zogenaamd interferen-
tiepatroon te beïnvloeden. [noot van de vertaler: Hij 
interpreteerde zijn resultaten als een ‘bewijs’ voor de 
rol van een ‘waarnemer’ in Quantum experimenten 
maar  dat is  een premature conclusie omdat in niet 
quantum systemen ook psychokinetische effecten wor-
den gevonden].
York Dobyns stelde voor om fysische hypotheses rond 
zogenaamde closed time like loop-paradoxen (zoals 
de grootvader-paradox) te toetsen met behulp van 
Bem experimenten. [Noot van de vertaler: Zonder dat 
hij het wist was er in Groningen al een project opge-
start waarbij dit soort paradoxen worden gecreëerd]. 
Hartmut Grote, eigenlijk een zwaartekrachtgolf onder-
zoeker op het Max Planck instituut, beschreef een min 
of meer standaard Psychokinese experiment waarin 
proefpersonen een Random Nummer Generator (RNG) 
probeerden te beïnvloeden. Dit soort experimenten lie-
ten gedurende een aantal jaren, met name bij de para-
psycholoog Helmut Schmidt, maar ook op de Princeton 
University,  significante afwijkingen van het RNG-
gedrag zien. Maar toen een internationaal consortium 
probeerde dit te repliceren verdwenen deze effecten. 
Grote liet zien dat deze effecten niet waren terug-
gekeerd maar dat een iets andere manier van ana-
lyseren waarbij de nadruk valt op correlaties tussen 

aspecten van de proefpersoon en het gedrag van de 
RNG, dat deze andere manier van analyseren wel tot 
repliceerbare uitkomsten aanleiding gaf. Deze Matrix 
Correlatie Methode is voortgekomen uit von Lucadou’s 
theoretische beschouwingen betreffende het niet-re-
pliceerbaarheid probleem . [Noot van de vertaler: eind 
oktober wordt een internationaal academisch consor-
tium opgericht om deze techniek toe te passen in een 
mulit-lab replicatie project].
Roger Nelson tenslotte probeerde zijn interpretatie 
van de hoogst significante resultaten van het Global 
Consciousness Project te redden tegen de kritiek van 
zijn medewerker Peter Bancel. Waar Roger vasthoudt 
aan de interpretatie dat er hier sprake moet zijn van 
een ‘veld’ heeft Peter door gedetailleerde analyse van 
de hele database aangetoond dat er hier sprake moet 
zijn van een subtiel experimentator effect en zeker niet 
van een veld. 
Alejandro Parra liet oa een video van een medium zien 
waarbij een tafel uit zichzelf aan 1 kant bleek te levite-
ren.  [Noot van de vertaler: Ik vroeg de illusionist  Rob 
Molien of hij deze video kon nadoen en kreeg binnen 
een half uur vanaf zijn vakantieadres een video met 
nagenoeg dezelfde beelden! Zonder overigens de ge-
wichtsmetingen waar Parra veel ophef overmaakte.]
Chris Roe gaf na de lunch zijn ‘outstanding contribu-
tion award’ presentatie. Het onderzoeksprogramma 
van zijn groep toont jarenlang consistente resultaten 
waarbij elementen van traditionele ‘Remote Viewing’ 
met externe jurering en ‘Ganzfeld’ met jurering door de 
proefpersoon zelf in het programma verwerkt zijn. 
In de avond was er naast een sleutelbuig party een 
serieuze sessie met Goodey & Verreault over de toen 
naderende totale eclipse waarbij opnieuw, en nu op 
grote schaal een aantal vreemde afwijkingen aan in-
strumenten getest zouden kunnen worden.

Dag 3
Chris Roe gaf een persoonlijke lezing over zijn geschie-
denis als parapsycholoog in de lezing die je nu een-
maal als president van de PA moet geven. Een ding dat 
bij bleef is dat hij parapsychologen ‘vlinder-gedrag’ 
verweet: dan weer dit en dan weer dat bestuderen. 
Caroline Watt besprak haar registratie systeem voor 
parapsychologische studies  waardoor dubieuze 
onderzoekspraktijken gedeeltelijk kunnen worden 
voorkomen. Ze pleitte voor een benadering die ze 
de prospectieve meta-analyse noemde. In feite niets 
anders dan de mulit-lab replicatie studies die nu door 
zeer veel parapsychologen worden bepleit. 

Chris Roe gaf een persoonlijke 
lezing over zijn geschiedenis als 

parapsycholoog [waarin hij] 
parapsychologen ‘vlinder-ge-

drag’ verweet: dan weer dit en 
dan weer dat bestuderen… 
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Morris Freedman presenteerde data van psychoki-
nese studies met hersen-patiënten. Ze concluderen 
(enigszins prematuur) dat de frontale kwabben een 
remmende invloed op psychokinese hebben. [Noot 
van de vertaler: Alleen een systematische studie kan 
tot een dergelijke conclusie aanleiding geven. Daarom 
is aan de Universiteit van Groningen, overigens in 
overleg met Freedman, een plan gemaakt om middels 
zogenaamde TransCranial Magnetic Stimulation stuk-
ken van de hersen schors tijdelijk uit te schakelen en 
het effect hiervan op psychokinetische prestaties te 
meten]

Dag 4
Belangrijkste gebeurtenis op deze dag was het 
Trickster panel. George Hansen de auteur die oor-
spronkelijk het ‘Trickster’ model voorstelde sprak als 
eerste. In zijn model is sprake van een aantal tegen-
stellingen maar vooral in posities tussen die extremen, 
de liminal ruimte. Deze ruimte kent eigenschappen 
als irrationaliteit, ambiguïteit, en ook het samenvallen 
van categorieën. Het hele gebied van het paranormale 
zou daar precies in passen.  Inbegrepen engelen, 
UFO’s en weerwolven. [noot van de vertaler: dit gaat 
de standaard experimentele parapsychologie ver te 
boven]. Zaken die zich in die liminale ruimte afspe-
len zouden hele specifieke karakteristieken hebben. 
Vooral Marginaliteit en Anti-struktuur. Hierdoor kun 
je beter duiden wat er zoals gebeurt in anomalistisch 
(psi) research. Zoals dat het paranormale fenomeen 
je altijd net ontglipt op het moment dat je denkt het 
‘te pakken’ te hebben. Hansen gaf voorbeelden en 
Kennedy ook maar vooral uit zijn eigen carrière als 
parapsycholoog. John Beloff’s idee dat de glibberig-
heid van psi een actief proces is deed Kennedy zich 

afvragen wat de rol van overledenen is op psi experi-
menten. Een verassende bekentenis van een van de 
bekendste critici van de experimentele parapsycho-
logie. In dit opzicht is psi technologie onmogelijk. Psi 
geeft richting aan mensen niet andersom. J. Kripal be-
sprak de demonisering van de parapsychologie, vanuit 
religieus standpunt maar ook vanuit het standpunt van 
de ‘hate speech’ sceptici die graag het label ‘pseudo-
wetenschap’ voor de parapsychologie gebruiken. Mijn 
conclusie is dat de Trickster-theorie een vruchtbaar 
‘niet-fysisch’ model zou kunnen zijn maar ik zou wel 
een meer empirische benadering willen zien. 
De laatste te bespreken presentatie zou bijna een 
voorbeeld van de trickster theorie kunnen zijn. Dean 
Radin besprak ‘a Disturbance in the Force: Exploring 
Collective Consciousness at Burning Man”. Sinds 2012 
gaan medewerkers van Radin naar dit alternatieve 
Burning Man festival ergens midden in de woestijn. Ze 
nemen een of meerder (veld) RNG(s) mee om te kijken 
of die zich vreemd gaan gedragen tijdens de hoogte-
punten van het festival waaronder het verbranden van 
een enorme houten pop. Elke keer weer waren er tech-
nische problemen alsof een Trickster hen het meten 
wilde verhinderen. Uiteindelijk kon met veel post hoc 
geselecteer uit de data er ergens wel iets significants 
gevonden worden. [Noot van de vertaler: De geplande 
analyses leverden niets op en de rest valt m.i. onder 
dubieuze onderzoekspraktijken]. 

Mijn conclusie was dat deze gezamenlijke bijeenkomst 
van PA en SSE zeer gevarieerd was maar eigenlijk ook 
wel leek te onderschrijven waar Chris Roe voor waar-
schuwde, een Butterfly wetenschap. n
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Een onwaarschijnlijke vriendschap: 

Gerard Croiset en Willem Oltmans
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Dit artikel belicht de uitzonderlijke relatie tussen Gerard Croiset en Willem Oltmans.

Het schildert de langdurige samenwerking en vriendschap tussen twee personen met 

een geheel verschillende aard, belevingswereld, achtergrond, en kostwinning…

Zoals bij velen bekend, was Gerard Croiset een wor-
kaholic die zijn leven geheel in dienst stelde van zijn 
werk. Als magnetiseur en paragnost wilde hij zoveel 
mogelijk mensen helpen, harmonie bewerkstelligen, 
en als voorvechter van de ‘zaak van de parapsycho-
logie’ aantonen dat de mensheid gekenmerkt wordt 
door geestelijke verbondenheid. Relaties met familie 
en vrienden werden ondergeschikt gemaakt aan deze 
idealen. Natuurlijk is hiermee niet gezegd dat Croiset 
zijn gezinsleden verwaarloosde of zich niet voor hen 
inzette. Het tegendeel is waar.
Door zijn werk en grote bekendheid kwam Croiset in 
contact met onvoorstelbaar veel mensen. Een aantal 
ontmoetingen ontwikkelden zich tot langdurige vriend-
schappen. Prof. W.H.C. Tenhaeff memoreerde na het 
overlijden van Croiset dat uit hun samenwerking een 
vriendschapsband was ontstaan. Bij zijn bezoeken 
aan Croiset haalde Tenhaeff in de huiskamer zonder te 
vragen sigaren uit de kast. De relatie tussen de twee 
mannen kende echter ook ups en downs. Enkele keren 
werd na een kortstondige verwijdering de band her-
steld door beider echtgenoten.
Ook Croisets relatie met de Duitse parapsycholoog 
professor Hans Bender was zowel professioneel als 
vriendschappelijk. Bender en Croiset waardeerden el-
kaar als persoon en zochten elkaar regelmatig op. Op 
Croisets verzoek regelde de professor een stageplaats 
met kosthuis in Duitsland voor een zoon van Gerard.  
Een andere vriend van Croiset was de paragnost 
Warner Tholen, een gewaardeerde collega met wie 
Gerard vele decennia samenwerkte bij wetenschap-
pelijke experimenten en het opsporen van vermiste 
personen.
Croiset sloot tevens nauwe vriendschapsbanden met 
mensen buiten de wereld van de parapsychologie. Zijn 
vriend Addick Land (1921-2015) was een antroposoof 
die vanuit landgoed Huize Kraaijbeek in Driebergen de 
groothandel Bioreform dreef, alsmede een opvanghuis 
voor Indische repatrianten. Deze opvanginstelling werd 
later een particulier bejaardenhuis.1

Croiset sloot een aantal vriendschappen met men-
sen uit de media en journalistiek: journaliste Bibeb 
(pseudoniem van Elisabeth Maria Lampe-Soutberg; 
1914-2010)  was als toonaangevend interviewster ver-
bonden aan Vrij Nederland.2 Oltmans beschrijft in zijn 
memoires hoe hij op 3 augustus 1972 contact legde 
tussen Gerard en de journaliste. Dit omdat Bibeb hem 
wilde ontmoeten voor een interview in Vrij Nederland.3 
Croiset zou Bibeb in latere jaren soms verzoeken om 
zijn teksten te na te lezen en een beroep doen op haar 
redactionele vaardigheden. 
Carel Enkelaar (1920-1996) begon als journalist 
bij onder meer Trouw en de Volkskrant, voor hij 
hoofdredacteur werd van het NTS-journaal en later 
hoofd tv-programma’s van de NOS. Het contact tus-
sen Enkelaar en Croiset ontstond toen Gerard werd 
verzocht zijn indrukken te geven over foto’s van de 
Mariaverschijningen te Weert in 1949-1950. Enkelaar 
deed hiervan verslag in krantenartikelen en in zijn 
boek Het geval Croiset. Enkelaar interviewde Croiset 
al in de jaren ’50 voor de Nederlandse televisie en zou 
een levenslange vriend en invloedrijk propagandist 
van zijn werk blijven. 
Willem Oltmans (1925-2004) tenslotte, was een eigen-
zinnige interviewer, journalist, publicist, en dagboek-
schrijver, die veel in het buitenland werkzaam was. Hij 
raakte bevriend met Croiset in 1964.

Willem Oltmans
Willem, zoon van bemiddelde ouders, ging naar 
de middelbare school te Baarn. Hij studeerde op 
Nijenrode en in de Verenigde Staten, voordat hij in de 
journalistiek belandde. Hij werkte onder meer voor het 
Algemeen Dagblad, United Press, de Telegraaf, en Vrij 
Nederland. In de jaren ’50 baarde hij opzien doordat 
hij in publicaties begrip toonde voor het Indonesische 
standpunt over Nieuw-Guinea. De Nederlandse rege-
ring poogde hem vervolgens te dwarsbomen, waarna 
Oltmans zijn werkterrein verlegde naar de Verenigde 
Staten en steeds meer internationale contacten legde 

door Maurice van Luijtelaar
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op hoog niveau, onder meer in Indonesië, de VS, de 
Sovjet Unie, Zuid-Afrika, en Suriname. 
Willem kreeg grote interesse in onderwerpen als poli-
tiek, het milieu, creativiteit, het functioneren van de 
menselijke geest, psychologie en parapsychologie. 
Hij deed van zich spreken als prominent interviewer, 
van politici, wetenschappers als Margaret Mead, en 
(para-) psychologen waaronder de Amerikaan Gardner 
Murphy en de Rus Alexander Nikolajevitch Leontiev. 
Oltmans publiceerde meer dan vijftig boeken, waar-
onder Grenzen aan de groei (1973-1974), Mijn vriendin 
Beatrix (1995), en tientallen delen Memoires.4 In 1991 
spande hij een rechtszaak aan tegen de Nederlandse 
Staat, die hem sinds de tijd van minster Luns het 
werk vele jaren wereldwijd onmogelijk had gemaakt. 
Oltmans kreeg negen jaar later van de rechter gelijk en 
ontving een onverwacht hoge schadeloosstelling van 
acht miljoen gulden.5

Ontstaan van de vriendschap
Het ontstaan van een vriendschap tussen Willem 
Oltmans en Gerard Croiset lijkt  onwaarschijnlijk, ge-
zien het verschil in opleiding, afkomst, persoonlijke 
voorkeur en beroep. Waar Croiset in relatief armoe-
dige pleeggezinnen was opgegroeid en nauwelijks de 
lagere school voltooide, stond de wieg van Willem in 
de elitaire villa van zijn bemiddelde ouders. Willem, 
die homoseksueel was, studeerde aan hogescholen 
en universiteiten in binnen- en buitenland. Oltmans 
was geen gemakkelijk man. Hij was geneigd zonder 
aanzien des persoons iedereen ongezouten de waar-
heid te zeggen, wat soms tot de nodige problemen 
met mensen kon leiden. Maar tussen Gerard en Willem 
ontwikkelde zich een langdurige vriendschap.
In juni 1964 reisde Croiset voor tien dagen naar de 
Verenigde Staten, onder meer om publiciteit te ge-
nereren voor het boek Croiset the Clairvoyant van 

TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE & BEWUSTZIJNSONDERZOEK • 2016 • Nr. 2 & 32 2

TvP_2016_2_3_BW.indd   22 01-11-16   09:55



Jack H. Pollack, dat hier zou worden uitgegeven door 
Doubleday. Oltmans was door de uitgever aangezocht 
om als vertaler van Croiset te fungeren tijdens deze 
tournee. Toen Croiset op het vliegveld arriveerde, met 
zijn wilde haren uitstekend onder een strohoedje, 
zag hij er volgens Oltmans onvoldoende gesoigneerd 
uit. Als eerste daad werd Gerard naar de kapsalon 
gebracht. 
Oltmans, die aan de universiteit van Yale had ge-
studeerd en in Amerika zijn brood verdiende door 
lezingen te verzorgen, was een uitstekende tolk. Het 
klikte goed tussen beide mannen. Oltmans noteerde 
zijn ervaringen met Croiset tijdens deze reis voor 
Nederlandse publicaties, die hij liet verschijnen in 
Wereldkroniek en het dagblad voor de Zaanstreek 
Typhoon. Zijn ervaringen met Croiset omschrijft 
Oltmans in een van zijn boeken als volgt: 
“Wij reisden samen door de Verenigde Staten. Ik herin-
ner mij hoe ik tijdens die tocht van de ene verbazing 
in de andere viel. Een paragnost van het kaliber van 
Croiset moet men aan het werk gezien hebben om 
overtuigd te kunnen worden van wat er in de parapsy-
chologie mogelijk is. (..) Ik kan mij voorstellen, dat 
voor hen, die niet eerder met het werk of de persoon 
van Gerard Croiset in aanraking zijn geweest, het mis-
schien abnormaal of absurd zou kunnen klinken, dat ik 
zeer veel waarde ben gaan hechten aan de uitspraken, 
meningen en toekomstgedachten van deze paragnost. 
De ervaring heeft mij echter onomstotelijk bewezen 
en geleerd, dat het zeer nuttig is om naar Croiset te 
luisteren.” 6

Een belangrijk onderdeel van de publiciteitscampagne 
was Croisets optreden in de TV-show van Irv Kupcinet 
in Chicago. Ook hierbij trad Oltmans als vertaler op. 
De show had het gewenste effect. Marilew Kogan van 
Doubleday belde Oltmans om te zeggen dat hij er zich 
geen voorstelling van kon maken hoeveel navragen 
waren gekomen na de tv-show.7

Croiset ruimde ook twee dagen in voor het uitvoeren 
van experimenten met de parapsycholoog Karlis Osis 
van de American Society for Psychical Research. 
Tijdens deze reis kwam Croiset tevens in contact met 
politiefunctionarissen in verband met vermissings-
gevallen, zoals die van de reeds in 1930 verdwenen 
opperrechter Joseph Crater,8 en op verzoek van ouders 

van vermoorde kinderen (Karyn Kupcinet). Croiset 
poogde ook een bijdrage te leveren aan het opsporen 
van de Boston strangler.

Wederzijdse waardering
Gerard bewonderde Oltmans’ journalistieke slag-
vaardigheid en doorzettingsvermogen.9 Willem van 
zijn kant vond de paragnost een fascinerend en zeer 
serieus te nemen fenomeen. Hij liet de grafoloog H.C. 
(Henk) Bruinsma een analyse maken van Gerards 
handschrift.10 Bruinsma sloot zijn rapport over de ano-
nieme schrijver wiens handschrift hij onderzocht af 
met de woorden: “Ergens is hij geniaal”.
Volgens Oltmans beschikte Croiset over een enorme 
levenservaring, een grote bewogenheid om de mede-
mens te helpen en unieke talenten als genezer en pa-
ragnost. De memoires bevatten enkele treffende pas-
sages waarin Willem zijn beeld van Croiset scherp tot 
uitdrukking brengt. Op 5 januari 1974 is hij toeschou-
wer van een demonstratie in Middelbeers, die Gerard 
verzorgt ten huize van de oud-verzetsman Engelbert 
Feldhaus van Ham:
“Er waren een verscheidenheid aan gasten, zoals de 
Schaapvelds van DAF en een hoogleraar in perceptie-
leer verbonden aan Philips. In totaal een 25 mensen. 
Croiset was zeer op dreef. Helder, en niet te veel 
mysterieuze theorieën, een prima verhaal. Een van de 
aanwezigen, een chemicus, attaqueerde hem met een 
enorme dosis kak en het overwicht dat zulke mensen 
denken te hebben vanwege kennis uit de boeken die 
ze hebben gelezen. De man sprak over Croisets expe-
rimenten als ‘proefjes’. (..) Wanneer iemand waarach-
tige levenservaring heeft, dan is het Croiset. Wat deze 

Foto op de vorige pagina: Willem Oltmans (links), 

Gerard Croiset (midden) en Carel Enkelaar (rechts) bespreken 

een vermissingsgeval bij Gerard Croiset thuis in Utrecht. 

Croiset spreekt zijn paranormale indrukken in op een 

bandrecorder. (Foto: Archief Croiset)

…Ik herinner mij hoe ik tijdens 
die tocht van de ene verbazing 

in de andere viel. Een paragnost 
van het kaliber van Croiset moet 
men aan het werk gezien hebben 
om overtuigd te kunnen worden 
van wat er in de parapsychologie 

mogelijk is…
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man van het leven, het lijden, het verdriet en ook van 
blijdschap heeft gezien en intens heeft beleefd heeft 
weinig van doen met een 32-jarige blaag die chemie 
heeft gestudeerd. Of met een nogal ordinaire tandarts 
- ik geloof zelfs dat hij de broer was van de directeur 
van De Telegraaf - die tegen Croiset een toon aansloeg 
alsof hij tegen een ex-kruidenier sprak, die ‘all of a 
sudden became a magician’. Wie is het meeste in con-
tact met de werkelijkheid?” 11

Als reactie op een sceptisch stuk van Paul Abbey, in 
NRC van 14 april 1979,12 schrijft Willem op 3 mei van 
dat jaar in zijn dagboek: 
“Ik ken Gerard. Hij is een ernstig en consciëntieus 
mens op wie een woord als charlatan in de verste ver-
ten niet toepasbaar is. Dat de NRC zulke onzin afdrukt 
zonder de geringste kennis van zaken in te brengen, is 
op zichzelf je reinste kwakzalverij. Nooit zal ik de lange 
rijen van moedelozen, invaliden en radelozen verge-
ten die daadwerkelijk verlichting zochten en vonden 
in de spreekkamer aan de Willem de Zwijgerlaan in 
Utrecht.”13 
Oltmans sprak uitgebreid met Gerard over diens filo-
sofische en spirituele denkbeelden. Hij nam Croisets 
filosofie serieus, in tegenstelling tot Tenhaeff.14 Willem 
poogde deze gesprekken nauwkeurig weer te geven 
in zijn memoires, maar hij vond het steeds moeilijk 
om Croisets wijsgerige theorieën onder woorden te 
brengen. 

Samenwerking
Carel Enkelaar, mogelijk de beste vriend van Croiset, 
was als hoofdredacteur van het NTS-journaal een be-
langrijk man in de Nederlandse mediawereld. Gerard 
introduceerde Oltmans bij Enkelaar en bewees hem 
hiermee een grote dienst. Het vormde de opmaat voor 
een opdracht aan Willem om president Sukarno voor 
de NTS te interviewen in Indonesië. Dit contact opende 
vele deuren en Willem betoonde zich uiterst dankbaar 
aan Gerard.15

Oltmans op zijn beurt, is voor Croiset niet alleen 
dienstbaar geweest als vertaler tijdens zijn eerste 
reis naar de VS en bij bezoeken van internationale 
gasten aan zijn praktijk in de Willem de Zwijgerstraat 
te Utrecht. Hij bracht Gerard waarschijnlijk ook onder 
de aandacht bij leden van het koninklijk huis, met wie 
Oltmans tijdens zijn leven een haat-liefde verhouding 
zou ontwikkelen.16

Zoals eerder beschreven werd Croiset later op 
Soestdijk ontboden door prins Bernhard voor het 
opsporen van verloren sieraden. Ook behandelde 
hij - samen met Gerard junior - prinses Armgard, de 

moeder van prins Bernhard, op haar laatste ziekbed, 
ter bestrijding van pijn. Dit resulteerde in Kamervragen 
aan premier Biesheuvel.
Willem had indirecte contacten met het koningshuis. 
Hij kreeg in zijn jeugd bijles Duits van mejuffrouw 
Büringh Boekhoudt, die aan het Baarns Lyceum werd 
aangesteld als rectrice voor het klasje van prinses 
Beatrix. Deze dame vertelde hem over het wel en wee 
van het koningshuis. Een andere kennis van Oltmans 
was freule C.E.B. Roëll,17 hofdame van koningin Juliana 
en familielid van Willems vriendin Inez Roël.18

Willem consulteerde Gerard voor zaken die hem pro-
fessioneel interesseerden en persoonlijk betroffen. 
Een voorbeeld van de eerste categorie is het onder-
zoek naar het verdachte auto-ongeluk op 4 december 
1964, van Werner Verrips, een omstreden Nederlander 
die mogelijk spioneerde voor Indonesië en de CIA.19 
Oltmans’ memoires doen uitgebreid verslag van de 
keren dat hij Gerard over dit geval consulteerde. In 
1965 schreef Oltmans een artikel over de zaak Verrips 
voor Wereldkroniek.20

Voor een andere zaak waarover hij beroepshalve ver-
slag wilde doen vergezelde Willem Gerard op een trip 
naar Berlijn. Croiset was ingeschakeld om hulp te bie-
den bij  het oplossen van  de ontvoering op 24 februari 
1975, van de Duitse CDU-politicus Peter Lorenz.21 
Blijkens Oltmans’ memoires heeft hij door de jaren 
heen ook diverse malen bij Gerard aangeklopt voor 
persoonlijk raad en emotionele steun. Zo consulteerde 
Willem Croiset ten behoeve van zijn persoonlijke 
vriend Peter van der Wouw, die een kwetsuur had 
opgelopen na een duik in het water. Oltmans legt hier-
over in de volgende woorden verslag af:
“Evenmin zal ik ooit vergeten dat Peter zijn nek was 
ontzet door een duik van een schip in de Adriatische 
Zee. Wij belden Croiset uit een restaurant in Breda, die 
zei naar welke bottentrekker in Rotterdam we dienden 
te gaan omdat zijn 4e en 5e nekwervel ontzet waren. 
Nadat Peters nek was rechtgetrokken, bleek wat 
Croiset had ‘gezien’ vanuit zijn woning in Utrecht exact 
de juiste diagnose te zijn geweest. Hoe dit werkt? Wij 
weten het niet..” 22

Moord op president Kennedy
Bij het meest langdurige project waaraan Croiset 
samen met Oltmans werkte speelde ook Carel Enkelaar 
een prominente rol.23 Aan het onderzoek naar de 
moord op J.F. Kennedy zou het drietal werken van 1966 
tot 1977. 
De Amerikaanse journalist Jack H. Pollack, auteur van 
Croiset the Clairoyant, had Croiset al eens gevraagd 
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naar bijzonderheden over de Kennedy-moord. In eerste 
instantie vond Gerard de zaak Kennedy te gevaarlijk 
om zijn vingers aan te branden.24 Hij liet zich uiteinde-
lijk, nu door Oltmans, toch overhalen mee te werken 
aan de zaak, maar bleef er aanvankelijk op aandringen 
zijn indrukken over de zaak alleen te verifiëren maar 
niet wereldkundig te maken. Croiset beschrijft zijn re-
serveringen als volgt:
“Ik wilde me niet met zo’n grote zaak inlaten waar de 
hele wereld naar keek. (..) Ik kan toch niets doen tegen 
al die grote machten. Net zo min als bij de verschil-
lende Maffia-zaken waarmee ik al verschillende malen 
ben geconfronteerd. Het was nog niet zo lang geleden 
dat een Italiaanse journalist mij vroeg mee te helpen 
aan het opsporen van zijn spoorloos verdwenen col-
lega (..) Dit zijn zulke gevaarlijke zaken. (..) En wat de 
zaak Kennedy betreft, om al de gegevens in deze in 
het buitenland na te trekken, zou er een hele orga-
nisatie nodig zijn. Dit facet alleen al zou een enorm 
kapitaal vergen. Dit was dan ook de reden waarom 
ik er destijds op aangedrongen heb mijn indrukken 
betreffende de zaak Kennedy alleen te verifiëren en ze 
verder niet wereldkundig te maken.” 25

Eind 1966 vindt er in Croisets woning te Utrecht een 
eerste gesprek plaats tussen Gerard, Oltmans en 
Enkelaar, waarbij de indrukken van Gerard op de band 
werden opgenomen. Gerard verwoordt de kern van zijn 
impressies als volgt:
“Ik zag een man, die naar mijn mening een van de 
kopstukken van een samenzwering op Kennedy was 
geweest. Ik beschreef zijn postuur, zijn uiterlijk, af-
komst, omgeving, woonplaats, beroep, liefhebberijen. 
Hij moest van Russische afkomst zijn en zijn naam had 
iets Frans. De naam bestond uit twee delen met onder 
andere het woordje “de” erin. Belangrijk was ook dat 
hij een goede vriend van Oswald was geweest” 26

Twee jaar eerder, op 8 maart 1964, veertien weken 
na de moord op president Kennedy, had Oltmans 
toevallig op het John F. Kennedy-vliegveld in New York 
City Marguerite Oswald ontmoet, de moeder van de 
vermoedelijke dader Lee Harvey Oswald. Willem vloog 
die dag van New York naar Dallas, Texas, waar hij een 
lezing zou geven. In het vliegtuig kwamen ze naast el-
kaar te zitten en raakten in gesprek. Ze bleven daarna 
met elkaar in contact. 
Op 5 februari 1967 spraken Oltmans en Enkelaar nog-
maals met Croiset in de Kloosterhoeve te Harmelen,27 
over de moord op Kennedy. Croiset gaf tijdens dit 
gesprek nadere details over de vriend van Oswald. 
Oltmans geeft de indrukken van Gerard als volgt weer:
“Hij was van middelbare leeftijd en verkeerde promi-

nent in kringen van de Texaanse petroleumindustrie, 
mogelijk een geoloog. Hij moest van Europese afkomst 
zijn en had een dubbele naam waar ‘de’ en een ‘sch’ 
in zouden voorkomen. Hij vervulde een soort vaderrol 
voor Oswald.” 28

Op 11 maart 1967 ging Willem bij Marguerite Oswald 
op bezoek in haar huis in Fort Worth. Oltmans be-
schrijft wat er tijdens dat bezoek voorviel:
“Zonder te refereren aan Gerard Croiset vroeg ik haar 
in de loop van ons gesprek, zo onopvallend mogelijk, 
of Lee misschien een wat oudere, maar beste vriend, 
in Dallas had gehad. ‘Natuurlijk,’ riep ze uit. ‘Dat is 
George De Mohrenschildt. Een uiterst schrandere man. 
Ik heb nooit iets begrepen van deze relatie. Maar zij 
waren inderdaad intieme vrienden.” 29 
Oltmans was opgetogen: 
“Ik wist niet wat ik hoorde, omdat Gerards aanwijzin-
gen van een dubbele naam en een Europese afkomst 
als een bus klopten. De man was zelfs een geoloog! 
Oswalds bloodbrother in Dallas bleek graaf George de 
Mohrenschildt te zijn, een telg uit een oorspronkelijk 
Pools adellijk geslacht.” 30

Willem werd door Carel in de gelegenheid gesteld zijn 
onderzoek in de VS voort te zetten, om verdere indruk-
ken van Gerard te kunnen verifiëren. De naspeuringen 
van Oltmans rond de Kennedyzaak waren niet onge-
vaarlijk. Willem belandde met een hersenschudding 
in het ziekenhuis toen zijn auto in New York door een 
andere wagen van de weg werd gereden. Opzet kon 
niet worden bewezen, maar het gaf te denken.
Oltmans wist contact te leggen met De Mohrenschildt 
en geleidelijk een vriendschapsband met hem te 
ontwikkelen. George kampte met psychische en hu-
welijksproblemen en stelde zich ambivalent op. Soms 

Ik ken Gerard. Hij is een ern-
stig en consciëntieus mens […]. 
Dat de NRC zulke onzin afdrukt 
zonder de geringste kennis van 
zaken in te brengen, is op zich-

zelf je reinste kwakzalverij…
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was hij zeer afhoudend maar op andere momenten 
liet hij doorschemeren dat hij wel eens bij de moord 
op president Kennedy betrokken zou kunnen zijn ge-
weest. 
Op 16 februari 1969 had Croiset voorspeld dat De 
Mohrenschildt op een gegeven moment tegenover 
Oltmans een bekentenis zou afleggen.31 Deze schuld-
erkenning, die door Croiset was voorzien, volgde op 
23 februari 1977. Op deze dag gaf Mohrenschildt zijn 
betrokkenheid bij een samenzwering tegenover Willem 
toe.32 Hij leek nu geïnteresseerd om dit aan de wereld 
bekend te maken, wellicht door het uitgeven van een 
eigen boek of een TV-optreden. Hij gaf aan dat hij zijn 
aandeel in de samenzwering reeds in een manuscript 
had opgetekend. 33 
Oltmans wist George er toe over te halen om naar 
Nederland te komen. De Mohrenschildt had wroeging 
en voelde zich bedreigd in de VS. In Nederland zou hij 
wellicht met behulp van Carel Enkelaar het voornemen 
kunnen realiseren zijn verhaal te doen in de media. 
Hij arriveerde op 3 maart 1977 op Schiphol. Tijdens 
een bijeenkomst van George met Oltmans, Enkelaar 
en Croiset in de woning van Gerard te Utrecht, werd 
getracht meer details over de zaak naar boven te 
halen. Maar de labiele De Mohrenschildt verleende nu 
nauwelijks medewerking en zei weinig meer dan dat 
Lee Harvey Oswald onschuldig was. Er volgden meer 
bijeenkomsten. Uitgeverij Strengholt toonde zich be-
reid De Mohrenschildt een voorlopig contract voor een 
boekuitgave aan te bieden.
De ontknoping kwam snel en onverwacht: De 
Mohrenschildt, die in België had gestudeerd, vroeg 
Oltmans om hem naar Brussel te vergezellen, zodat hij 
nog eens in zijn studentenstad kon rondkijken. Op vijf 
maart verdween George in Brussel tijdens een wande-
ling spoorloos, terwijl Oltmans op een terras zat. Op 
27 maart 1977 werd De Mohrenschildt dood gevonden 
in Palm Beach, Florida.
Willem had veel gegevens over de “JFK-zaak” naar 
boven gehaald. Hij sprak met de FBI en met afgevaar-
digden van Robert Kennedy, de minister van justitie. 
De Amerikanen toonden veel interesse voor de indruk-
ken van Croiset over de moord die Oltmans hen mee-
deelde. Willem kreeg veel publiciteit met de bericht-
geving over zijn onderzoek naar de Kennedy-moord.34 
Wellicht vormde het voor hem een hoogtepunt toen hij 
op 1 april 1977 werd opgeroepen voor een hoorzitting 
van de onderzoekscommissie van het Amerikaanse 
Huis van Afgevaardigden. Dit resulteerde onder meer 
in een televisie-interview.35 
Er bestaat nog steeds grote belangstelling voor de 

moord op president Kennedy. Er zouden volgens 
Croiset veel vruchtbare aanwijzingen zijn vastgelegd 
in de bandopnames van de gesprekken waarin hij 
zijn indrukken over de moord heeft gegeven. Als deze 
opnames nog tevoorschijn komen kunnen die sporen 
verder worden opgevolgd.
Vermeldenswaardig is tenslotte dat Oltmans in 1993 
enkele minuten in beeld mocht verschijnen als George 
De Mohrenschildt in de film JFK, van Oliver Stone.36

Het einde
In de jaren ’78-’80 werd het contact tussen Oltmans en 
Croiset minder frequent, ofschoon beide mannen con-
tact hielden. Croiset stierf onverwacht op 20 juli 1980. 
In het jaar 2000 keek Willem Oltmans terug op de 
vriendschap: “Ook leerde ik dezer jaren de Utrechtse 
paragnost Gerard Croiset kennen, die tot zijn dood een 
vriend zou blijven. Hij behoort tot die mensen aan wie 
ik in dankbaarheid en met warmte in mijn hart terug-
denk”. 37 

n

Noten
1 Een kort portret van de op dat moment 91 jarige Addick Land 

wordt geschetst in Dynamisch Perspectief, 2012, no. 3:

 bd-vereniging.nl/dynamischperspectief/dp201203.pdf 

2 De geschiedenis van huize Kraaybeek in Driebergen, waar 

Croiset Addick vaker bezocht wordt belicht in Kraaijbeek vroeger 

en nu, door Jan Heemstra (2009). 

 www.antroz.nl/downloads/historie-kraaijbeek.pdf

3 Willem Oltmans, Memoires 1972-1973, pagina 113.  

4 ‘Vrijdag zal hij je bellen. Gerard Croiset, mens en paragnost.’ 

Interview door Bibeb: Vrij Nederland, 25 nov. 1972. In het ar-

chief van Gerard Croiset zijn nog meer sporen te vinden van zijn 

vriendschap met Bibeb. 

5 33 delen van Oltmans’ Memoires, kunnen worden gedownload 

op de website van DBNL (er zullen 76 volumes verschijnen):

 www.dbnl.org/tekst/oltm003memo00_01/

6 Meijer, H., Oltmans, Willem Leonard (1925-2004). 

Oorspronkelijke versie opgenomen in: Biografisch Woordenboek 

van Nederland.

6 Oltmans: Een reportage over de Kennedy-moordenaars (1977), 

pp. 4, 190-191. Download het boek op de website DBNL: 

 www.dbnl.org/tekst/oltm003repo01_01/oltm003repo01_01.pdf

7 Oltmans, Memoires 1963-1964, pagina 241 (26 juni 1964).

8 De Amerikaanse journalist M.T. Bloom had in 1954 Croiset te 

Utrecht al geconsulteerd over deze zaak. ‘Bloom: Is it Judge 

Crater’s Body?’ in: Harper’s Magazine, Nov.1959, pp. 41-47.

9 Croiset in: Croiset Paragnost, 4edruk, november 1982, pagina 

315.

10 Oltmans, Memoires 1966-1967, pagina 236. Het grafologisch 

rapport d.d. 13 februari 1967, werd door Willem aan Gerard toe-
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gezonden en is in het archief van Croiset bewaard gebleven.

11 Oltmans, Memoires 1973-1974, pagina 116.

12 Paul Abbey, ‘Paragnostiek’, NRC Handelsblad 14.4.79, pagina Z8

13 Oltmans: Memoires 1979A, pagina 109  

14 Tenhaeff sprak in verband met Croisets filosofie over het “ge-

raaskal van een fabuleus paragnost”.

15 Oltmans Memoires 1966-1967, pp. 86-87 (21 september 1966). 

16 Willem heeft prinses Beatrix enige keren gesproken. Hij ont-

moette de prinses op 12 april 1964 in Mexico, en stuurde haar 

het boek Croiset the Clairvoyant, van Jack H. Pollack Oltmans. 

Zie: Memoires 1963-1964, pagina 255; Mijn vriendin Beatrix, 

pagina 24. Een latere ontmoeting van Oltmans, met Beatrix en 

Claus, vond plaats op 15 oktober 1974 tijdens een Club van 

Rome-vergadering in het Hilton Hotel in West-Berlijn. Prins 

Bernhard ontmoette Oltmans niet enkel in Nederland maar 

ook in Suriname, in februari 1978. Oltmans’ boek Mijn vriendin 

Beatrix staat online:

 www.dbnl.org/tekst/oltm003mijn02_01/oltm003mijn02_01.pdf

17 Oltmans: “Enkele vertrouwelingen van koningin Juliana heb ik 

gekend, vooral nadat het hof in tweeën was gesplitst. Hofdame 

freule C.E.B. Röell was jarenlang de hartsvriendin van de majes-

teit. Zij was mijn kanaaltje naar de koningin wanneer dat nodig 

was”. Mijn vriendin Beatrix, pagina 17. 

18 Oltmans was met jonkvrouw Inez Roëll een relatie begonnen. Hij 

zou zich pas later tot de herenliefde bekennen.

19 Zie over Werner Verrips Frank Willems (1997): Raadsels rond 

Nederlandse betrokkenheid bij holocaust in Indonesië?

 www.stelling.nl/kleintje/313/OLTMANS.htm

20 Nieuwe verbijsterende zaken i.v.m. de dood van Werner Verrips. 

Wereldkroniek, Nr. 44, 30 oktober 1965

21 Croiset sprak redelijk Duits, dus Oltmans ging niet mee in zijn 

hoedanigheid als vertaler maar vanuit journalistieke interesse.

22 Oltmans: Memoires 1979A, pagina 119 (3 mei 1979)

23 De werkrelatie tussen de journalisten Oltmans en Enkelaar 

was niet gespeend van rivaliteit en conflicten. In 1967 werden 

filmopnames gemaakt van een interview dat Oltmans had met 

De Mohrenschildt in de VS. Twee jaar later bleek in Bussum, tot 

ontstentenis van Willem, dat het grootste deel van deze film 

was verdwenen.  Oltmans was zo kwaad dat hij hierover een 

kort geding voerde met Enkelaar en de NOS. In 1977 voelde 

Oltmans zich weer tekort gedaan door Enkelaar. In dat jaar 

publiceerde Gerard zijn eerste boek met herinneringen, de au-

tobiografie Croiset paragnost. Op aandringen van Carel voegde 

Gerard een epiloog over de Kennedy-zaak toe aan het boek. 

Maar Willem voelde zich hierdoor in de wielen gereden omdat 

hij op het punt stond zelf een boek te publiceren over zijn on-

derzoek met Croiset naar de omstandigheden rond de moord 

op de Amerikaanse president. Dit boek, Een reportage over de 

Kennedy-moordenaars, verscheen eveneens in 1977. Oltmans 

had overigens al eerder artikelen over de zaak gepubliceerd. 

24 Vele getuigen verdwenen of stierven op raadselachtige wijze.

25 Croiset in: “Na Delft”. Aanwezig in het archief van Gerard Croiset

26 Croiset Paragnost, vierde druk, 1982, pagina 316. 

27 Heijman Croiset, de zoon van Gerard, dreef een restaurant in De 

Kloosterhoeve

28 Oltmans: Memoires 1966-1967, pagina 231

29 Oltmans: Een reportage over de Kennedy-moordenaars, pagina 

15

30 Oltmans Memoires 1966-1967, pagina 257 ( 10 maart 1967)

31 Oltmans: Memoires 1968-1970, pagina 118 (16 februari 1969):  

“Gerard Croiset had immers vanaf het begin Carel Enkelaar en 

mij proberen te overtuigen dat De Mohrenschildt ‘eens’ zou 

bekennen dat hij bij de moord in Dallas was betrokken. Daarom 

adviseerde Croiset dus dat ik met George en Jeanne (MvL: diens 

vrouw) in contact zou blijven, omdat Croiset eveneens meende 

dat De Mohrenschildt zijn bekentenis juist tegenover mij zou 

afleggen.”

32 Oltmans geeft het volgende gespreksverslag, in zijn Memoires 

1976-1977, op pagina 94 (23 februari 1977):  George: “Oswald 

volgde mijn aanwijzingen.’ ‘Wat voor aanwijzingen?’ vroeg ik 

nog steeds stomverbaasd. Maar geleidelijk begon ik me nu toch 

te realiseren dat het blijkbaar menens was. ‘We bespraken de 

aanslag op JFK van a tot z,’ vervolgde een toch nog aarzelende 

De Mohrenschildt. ‘Hoe lang is dat geleden?’ vroeg ik maar in 

het wilde weg, bepaald van mijn stuk gebracht. ‘Wij, Lee en ik, 

hebben dikwijls samen over het vermoorden van JFK gesproken.’ 

‘Waarom kom je nu pas met deze sensationele bekentenis voor 

de draad?’ was mijn volgende vraag. ‘Omdat jij nu hier bent. Het 

wordt langzamerhand tijd dat ik mijn mond opendoe.”

33 George de Morenschildt spreekt over Oltmans, Croiset en 

Enkelaar, in zijn memoires “I am a Patsy”, die hij aan het schrij-

ven was toen hij stierf in 1970. Maar in deze memoires ontken 

hij elke betrokkenheid bij de moord op president Kennedy. Ze 

zijn opgenomen in de appendix van een officiële onderzoeksrap-

port uit 1979, van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. 

Dit rapport staat online: www.aarclibrary.org/publib/jfk/hsca/

reportvols/vol12/pdf/HSCA_Vol12_deMohren.pdf

34 Oltmans verzweeg niet dat Croiset door hem was geraadpleegd. 

In de pers verschenen ook artikelen van andere auteurs waarin 

gewag werd gemaakt van Croisets betrokkenheid bij het onder-

zoek

35 Het interview voor de Amerikaanse TV met Oltmans, na zijn ge-

tuigenis voor de onderzoekscommissie over de betrokkenheid 

van De Mohrenschildt, staat op Youtube:  

 www.youtube.com/watch?v=zuuWUA9tIRo

36 Het optreden van Oltmans in de film van Oliver Stone, JFK, is te 

zien op Youtube, in de documentaire Willem Oltmans, The Eight 

Million Dollar Man, vanaf 18.12 min. 

 www.youtube.com/watch?v=cb6-HgBLMFo

37 Oltmans: Memoires 1963-1964, Inleiding, pagina VII
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Mogelijk doorbraak 
experimenteel on-
derzoek paranormale 
verschijnselen

Jacob Jolij en Dick Bierman van 
de Universiteit van Groningen 
gebruikten een nieuw paradig-
ma gebaseerd op een standaard 
stimulus-detectie-experiment. 
Het bleek mogelijk om op grond 
van het EEG vlak voordat een 
stimulus al dan niet werd ver-
toond te ‘voorspellen’ wat er 
zou gaan gebeuren…

Dick Bierman

Het onderzoek van Jolij en 
Bierman biedt daarmee een 
nieuwe variant van het presen-
timent-experiment, en het kan 
van grote betekenis worden 
voor de sterkte en de repli-
ceerbaarheid van het presenti-
ment-effect.
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Niet iedereen is gelijk. Dat is een open deur maar toch 
worden de resultaten in experimenteel wetenschap-
pelijk onderzoek vaak in gemiddelden uitgedrukt. 
Over heel veel proefpersonen. Dat mensen verschillen 
wordt op de koop toegenomen, dat veroorzaakt wat 
ruis maar men hoopt in het gemiddelde toch de alge-
mene trend waar te nemen.
Als je bijvoorbeeld kijkt naar de reacties van de her-
senen op een plaatje van een gezicht dan zien die 
responses voor verschillende proefpersonen er ver-
schillend uit. Bij de een gaat het hersensignaal na 100 
msec omhoog, bij de ander weer iets later of vroeger 
en minder of meer. En je hebt zelfs proefpersonen die 
helemaal anders reageren. Dat gemiddelde signaal 
wordt daardoor verstoord. Gevolg: de gevonden effec-
ten zijn kleiner en moeilijker te repliceren.
Dit geldt ook voor onderzoek naar paranormale ver-
schijnselen en in het bijzonder voor onderzoek naar 
presentiment, het verschijnsel dat het lichaam anders 
anticipeert op verschillende type plaatjes. Dat is pa-
ranormaal, tenminste als de proefpersoon op geen 
enkele manier kan weten welk plaatje er aangeboden 
gaat worden. 
Bij een meta-analyse van presentiment experimenten 
door  o.a. Julia Mossbridge werd geconcludeerd dat 
als je over alle experimenten keek er een duidelijk 
paranormaal effect was maar dat het met de repliceer-
baarheid niet al te best was.  
Die repliceerbaarheid is sowieso een heet hangijzer 
op dit moment in de psychologie. 
Normale psychologische bevindingen blijken ook al 
slecht te repliceren. Je kunt je afvragen of dat midde-
len over allemaal verschillende mensen daar ook niet 
mede schuldig aan is. 

De Heymans-groep (heymansgroup.nl) aan de univer-
siteit van Groningen heeft nu een volstrekt nieuwe 
analyse van die presentiment experimenten voorge-
steld gebaseerd op de single-trial analyse technieken 
uit de recente EEG onderzoekstraditie.
Hoe werkt dat?
Eigenlijk heel simpel. In het presentiment experiment 
krijgen de proefpersonen steeds een korte clip te 
zien. In die clip is alleen maar ruis, of in de ruis zit 
een gezicht verborgen. De proefpersoon moet door 
een knop in te drukken aangeven of hij/zij een gezicht 
heeft gezien. We noemen dergelijke experimenten ‘fa-
ce-detection’ experimenten. De vraag is nu: kun je aan 
het eeg-signaal dat voorafgaat aan de clip al opmaken 
of er een clip met of zonder gezicht vertoond zal gaan 
worden. De keuze welke clip er komt wordt door de 
computer gemaakt en is geheel toevallig. 
Zoals gezegd de klassieke analyse is er een van mid-

delen. Je middelt alle anticipaties voorafgaande aan 
een clip zonder gezicht en je middelt  alle anticipaties 
voorafgaande aan de clip met gezicht en je doet een 
statistische toets om te kijken of die 2 gemiddelden 
verschillen. Edoch zoals hiervoor betoogd die gemid-
deldes zijn vervuild omdat verschillende proefperso-
nen nu eenmaal verschillend reageren. Er wordt hier-
door informatie verloren. 
De nieuwe benadering is er 1 waarbij voor elke keer 
dat aan een specifieke proefpersoon  een clip wordt 
aangeboden (in het jargon: elke trial) er een ‘voorspel-
ling’ wordt gegenereerd op grond van al het overige 
anticipatoire hersengedrag van die specifieke proef-
persoon.  Daarbij wordt alle informatie die beschik-
baar is gebruikt en gaat er geen informatie verloren.  
Iedere proefpersoon wordt geanalyseerd op grond van 
zijn eigen stereotype hersengedrag. 
Er zijn nu enkele oude face detection experimenten 
op deze wijze geanalyseerd en de resultaten lijken 
zeer sterk. Althans veel sterker, en wel ongeveer 2 to 
3 keer sterker,  dan de resultaten van de analyses op 
grond van het vergelijken van gemiddeldes. 

Natuurlijk moet er nog veel gebeuren voordat we echt 
van een doorbraak kunnen spreken. Er is bijvoorbeeld 
uitgebreid gekeken , overigens zonder succes, of er 
iets mis is met de analyse software.  Of met de EEG-
meting hardware. Het kan ook zijn dat hier sprake is 
van een paranormaal experimentator effect, dat kan 
alleen worden onderzocht door ook andere laboratoria 
over te halen deze experimenten te doen. Replicatie 
wordt dan echt een cruciaal aspect..  En dat heeft tijd 
nodig.

Deze ontwikkelingen bieden ook ineens zeer interes-
sante mogelijkheden voor experimenten die funda-
mentele vragen uit de natuurkunde kunnen beant-
woorden.
De vraag naar de eventuele rol van tijdsymmetrie 
bij paranormale verschijnselen. En de vraag wat er 
gebeurt als je willens en wetens een zogenaamde ti-
melike-loop paradox creëert.  U weet wel, de grootva-
der-paradox van de tijdreiziger. In de natuurkunde is 
daar veel over geschreven maar dat waren gedachten-
experimenten, meta-fysica. Nu we op grond van het 
EEG signaal kunnen voorspellen welke de toekomstige 
clip waarschijnlijk zal zijn is het mogelijk de software 
zo te maken dat ze juist de andere clip aanbiedt. Een 
dergelijke ingreep, die formeel overeen komt met het 
vermoorden van je grootvader in de grootvader para-
dox, heet bilking en op de Universiteit van Groningen 
vindt het allereerste bilking experiment ooit plaats. 
We houden u op de hoogte. n
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Parapsychologie in de zaal
—Een terugblik op enkele conferenties

Dag van de Parapsychologie 2016
De Dag van de Parapsychologie  (DvdP) vond dit jaar 
plaats op zaterdagmiddag 21 mei jl. in het hoofdge-
bouw van de VU aan de Boelelaan in Amsterdam. Het 
evenement werd ook dit jaar weer georganiseerd door 
het bestuur van de SPR. 
Zelf doen was het motto. De middag begon met een 
lezing door Dick Bierman, waarin hij in vogelvlucht 
een overzicht gaf van de stand van het parapsycho-
logisch onderzoek en iets vertelde over de lopende 
experimenten van de ‘Heymansgroep’ in Groningen. 
Dick uitte stevige kritiek op het proefschrift van Ingrid 
Kloosterman [Wetenschap van gene zijde: geschie-
denis van de Nederlandse parapsychologie in de 
Twintigste eeuw, Proefschrift, Universiteit Utrecht, 
2016] dat, in Dick’s ogen, een veel te negatief beeld 
schetst van de huidige stand van zaken in de parapsy-
chologie.
Na de middagpauze kon iedereen zelf aan de slag 
door deel te nemen aan een zestal parapsychologische 
experimenten. Of het nu kwam door de nieuwe locatie 
is me niet duidelijk maar jammer was dat slechts een 
kleine 40 belangstellenden de weg  naar het VU ge-
bouw hadden weten te vinden.

Wim Kramer

40ste conferentie van de Engelse SPR
De jaarlijkse conferentie van de Britse Society for 
Psychical Research vond dit jaar plaats van vrijdag 2 
tot en met zondag 4 september op de campus van de  
Universiteit van Leeds. Ook hier viel me de vrij lage 
opkomst op. Zelfs op het drukste moment waren er 
minder dan 50 deelnemers, inclusief de sprekers, in 
de zaal aanwezig. 
Dat neemt niet weg dat de conferentie inhoudelijk 
uitermate boeiend was. In dit lange weekend werden 
zo’n 20 voordrachten en enkele panel discussies 
gehouden over een breed scala aan onderwerpen: (lu-
cide) dromen, Electronic Voice Phenomena (EVP), con-
tact met overledenen, spookverschijnselen, culturele 
aspecten, uitingen van paranormale ervaringen, spon-
tane fenomenen, theoretische aspecten en energeti-
sche geneeswijzen. Het was een weekend met voor elk 
wat wils en vaak zeer boeiend gebracht. Door Eberhard 
Bauer van het IGPP uit Freiburg werd aansluitend aan 
het zaterdagavond diner de traditionele tafelrede 
gehouden waarin hij – refererend aan de Brexit – een 
historisch overzicht gaf hoe het werk van de Engelse 
SPR rond 1900 destijds in Duitland werd ontvangen. 
Aardig is dat op de SPR conferenties in de UK stee-
vast door enkele studenten van Chris Roe van de 
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Universiteit van Northampton verslag word gedaan van 
hun Masters of Phd. onderzoekswerk.
Het boekwerk met alle abstracts van de gegeven lezin-
gen is gratis te downloaden van de website: www.spr.
ac.uk onder de knop: ‘publications’.

Tentoonstelling Mediamieke kunst
Dit voorjaar werden in Londen maar liefst twee ten-
toonstellingen tegelijk gehouden van mediamieke 
kunst.
De prestigieuze ‘The Gourtauld Galery’ toonde  van 
16 juni t/m 11 september Spirituele tekeningen van 
Georgiana Houghton. Tekeningen die een paar jaar ge-
leden door de kunstwereld nog werden gezien als ‘aar-
dig’ maar niet interessant, zijn inmiddels verworden 
tot prijzige en gewilde stukken bij kunstverzamelaars. 
De Volkskrant heeft in de bijlage V van vrijdag 20 au-
gustus jl. zelfs een groot artikel aan deze tentoonstel-
ling gewijd.
Iets bescheidener qua PR maar inhoudelijk eigenlijk 
interessanter, was de door het College of Psychic 
Studies (CPS) in Londen van 14 t/m 20 augustus jl. 
georganiseerde tentoonstelling ‘Encounters with the 
Spirt World’. Ruim 500 tekeningen, schilderijen en ar-
tefacten waren tentoongesteld. 
‘Encounters with the Spirt World’ was een met zorg 
en smaak ingerichte expositie die was verdeeld over 
de vijf verdiepingen van het grote en statige pand in 
Kensington, waar de CPS al zo’n 100 jaar gehuisvest is, 
en die op het gemak gratis kon worden bezocht. Een 
lust voor het oog. De curatoren Leslie Price en Vivienne 
Roberts waren op gezette tijden aanwezig om aan be-
zoekers een toelichting te geven.

Foto boven: Dag van de Parapsychologie:

—Dick Bierman (staand) geeft uitleg aan enkele deelnemers 

over zijn demo experiment. (Alle foto’s door Wim Kramer)

Foto midden: Dag van de Parapsychologie:

—Franz Maissan doet met enkele deelnemers de, inmiddels 

beroemd geworden, pingpong ballen test van de Duitse hoog-

leraar Suitbert Ertel.

Foto Onder: 40ste conferentie van de Engelse SPR:

—De Oostenrijker Dr. Engelbert Winkler demonstreerde op de 

40-ste SPR conferentie in Leeds zijn Lucia No. 3 gezondheids-

lamp. Zie www.light-attendance.eu
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Meer informatie is te vinden op: 
www.collegeofpsychicstudies.co.uk

WGFP workshop
Van 7 – 9 oktober jl. werd de jaarlijkse workshop van 
de Duitse WGFP ( Wissenschaflichen Gesellschaft zur 
Förderung der Paraspsychologie) gehouden in het 
Offenburg.
Persoonlijk is dit een van mijn meest geliefde confe-
renties. Jaarlijks komen zo’n 50 deelnemers hier op af 
om, zoals Duitsers dat kunnen als geen ander, in een 
immer zeer open, positieve en constructieve  sfeer, te 
discussiëren met elkaar over een breed scala van on-
derwerpen die samenhangen met de parapsychologie. 
Open minded is het keyword want niet alleen zuiver 
parapsychologische onderwerpen maar ook natuur-
kundige, antropologische en religiestudies komen aan 
bod en dit alles vaak op een hoog niveau. 
De workshop begint ieder jaar op vrijdagmiddag stee-
vast met een bijna twee uur durend overzicht door 
Eberhard Bauer van het IGPP waarin hij een zeer uit-
voerig en inhoudelijk relevant overzicht geeft van alle 
in het afgelopen jaar verschenen boeken en vaklitera-
tuur. 
Tevens worden besprekingen gegeven over internatio-
nale conferenties van het afgelopen jaar. Na de eerste 
twee uur ben je als bezoeker dus weer helemaal up to 
date. Daarna beginnen de voordrachten en discussies 
die tot zondag middag doorgaan. Het is aanpoten bij 
de WGFP maar dan heb je ook wel een heleboel kennis 
opgedaan en nieuwe contacten kunnen leggen. 
De abstracts van de workshops sinds 1994 tot en met 
heden zijn gratis te downloaden van: 
www.parapsychologische-beratungsstelle.de
/Jaehrlicher_Workshop n

Foto boven: 40ste conferentie van de Engelse SPR:

—Deelnemers aan de conferentie maken actief aantekeningen 

van de lezingen. Ook werden alle lezingen op video vastgelegd.

Foto midden: Tentoonstelling Mediamieke kunst:

—Leslie Price van het CPS geeft toelichten de tentoonstelling  

‘Encounters with the Spirt World’ aan enkele bezoekers.

Foto onder: WGFP workshop:

—Eberhard Bauer is gespreksleider van de levendige discussie 

n.a.v. de zojuist door de Franziska Wald en Sarah Pohl  gehou-

den voordracht
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Het TvP werd opgericht in 1928 en is een uitgave van 
de Studievereniging voor Psychical Research (SPR).

Studievereniging voor Psychical Research
De SPR is een instelling die het vakgebied van de 
parapsychologie wil vertegenwoordigen in de acade-
mische wereld. Ook wil ze wetenschappelijk betrouw-
bare informatie verschaffen en onderzoekers helpen 
fondsen te werven voor onderzoek op het gebied van 
paranormale verschijnselen en buitengewone ervarin-
gen. In het verleden heeft de SPR bij de Universiteit 
van Utrecht en bij de Universiteit voor Humanistiek 
een bijzondere leerstoel gevestigd. De SPR streeft 
ernaar ook in de nabije toekomst een bijzondere 
leerstoel bij een Nederlandse Universiteit onder te 
brengen.
De Studievereniging voor Psychical Research is een 
instelling waar u lid van kunt worden.
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Sinds 1 augustus jl. zit er weer een hoogleraar op de 
Koestler Chair of Parapsychology van de Universiteit 
van Edinburgh. 
De beroemde schrijver Arthur Koestler (1905 – 1983) 
pleegde samen met zijn vrouw Cynthia op 1 maart 
1983 zelfmoord omdat hij was gediagnosticeerd met 
terminale kanker en, zoals hij zelf aangaf, niet bang 
was voor de dood maar wel voor het proces van ster-
ven. Zijn vrouw Cynthia volgde hem in de dood omdat 
ze zonder haar man niet verder kon of wilde leven. 
Artur Koestler had grote belangstelling voor para-
psychologie en het echtpaar heeft hun aanzienlijke 
vermogen dan ook nagelaten aan de Universiteit van 
Edinburgh, waar Prof. John Beloff sinds 1960 naast 
zijn werk als hoogleraar psychologie actief parapsy-
chologie doceerde, parapsychologische experimenten 
uitvoerde en veel over parapsychologie publiceerde. 
De voorwaarde waaronder de schenking door Koestler 
werd gedaan was dat het geld zou worden gebruikt 
om aan de universiteit van Edinburgh een afdeling pa-
rapsychologie op te zetten. 
Deze afdeling staat sinds 1985 inmiddels wereld-
wijd bekend onder de afkorting KPU wat staat voor 
Koestler Parapsychology Unit. De eerste hoogleraar 
aan de KPU was de Amerikaan Bob Morris, die in 2004 
helaas op jonge leeftijd plotseling is overleden. 
Met de benoeming van Caroline Watt, die sinds de op-
richting in 1985 al aan de KPU verbonden is als onder-
zoekster, is er nu weer een volwaardig professoraat 
in de parapsychologie aan een Europese universiteit 

gekomen. Caroline Watt heeft onlangs een handig en 
lezenswaardige inleiding op de parapsychologie ge-
publiceerd  met de titel Parapsychology: A Beginner’s 
Guide. 
Voor meer informatie over lopende onderzoek en de 
onderwijs mogelijkheden voor studenten. zie:
koestlerunit.wordpress.com
[WK]

Caroline Watt
benoemd tot 
hoogleraar 
parapsychologie

Caroline Watt
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Steun de wetenschappelijke parapsychologie in Nederland en 
profiteer van de vele extra’s!
U kunt kiezen tussen een internet-abonnement waarbij u het 
TvP alleen in pdf krijgt aangeleverd, of voor een abonnement 
waarbij u het tijdschrift als drukwerk krijgt toegestuurd. De 
kosten van het SPR-lidmaatschap met een abonnement op het 
in drukwerk verschijnende TvP bedragen € 27,- per jaar.

Dat lidmaatschap levert u de volgende voordelen op:
• U ontvangt 4x per jaar het TvP
• U ontvangt in de toekomst het tijdschrift ook in pdf-formaat
• U krijgt € 5,- korting op de jaarlijkse 
 ‘Dag van de parapsychologie’
• U krijgt hulp bij het verwerven van fondsen voor onderzoek 

op ons gebied
• U heeft stemrecht op de jaarlijkse algemene ledenvergade-

ring van de SPR
• U krijgt korting op, dan wel gratis toegang tot, 
 de SPR-webinars

Kortingen:
• Studenten krijgen € 8,- korting
• Een geschenkabonnement kost eenmalig € 25,-
 De schenker heeft gratis toegang tot de 
 ‘Dag van de Parapsychologie’
• Een internet-abonnement geeft € 5,- korting

Wat steunt u?
De Studievereniging voor Psychical Research (SPR) is sinds het 
begin van de twintigste eeuw een zusterorganisatie van de in-
ternationale SPR. Vanuit een academische achtergrond draagt 
de SPR zorg voor:
• wetenschappelijk onderzoek
• universitair onderwijs
• cursussen
• het TvP
• website: dutchspr.org

Vindt u de parapsychologie belangrijk en wilt u ons werk 
extra ondersteunen?
De genoemde bedragen zijn de minimumbedragen. Wij stellen 
het zeer op prijs wanneer u meer wilt overmaken. Voor een 
meer substantiële of structurele bijdrage kunt u contact opne-
men met het secretariaat van de SPR: secr@dutchspr.org

Neem een abonnement op het TvP
Via onze website tvpbo.dutchspr.org/lid kunt u een abonne-
ment op het TvP nemen, of het type van uw abonnement wij-
zigen.
Kent u iemand die mogelijk geïnteresseerd is in het TvP, mail 
de adresgegevens van deze persoon naar secr@dutchspr.org
Wij zorgen er dan voor dat hij of zij gratis een kennismakings-
nummer toegestuurd krijgt.
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