Nieuwsbrief 1 (2018)
[English below]
Dag van de Parapsychologie 2017
De video’s van de Dag van de Parapsychologie (28 oktober 2017) staan nu online op onze
site:
http://dutchspr.org/spr/node/3038
Tijdschrift voor Parapsychologie en Bewustszijnsonderzoek. Voorlopige
inhoudsopgave
•
•
•
•

Jacob Jolij en Dick Bierman, ‘Over de Heymansgroep’.
Paul Groenenboom ,’Bijna-doodervaringen’.
Vertaling van hoofdstuk 1 uit het boek ‘Parapsychology. A Beginner’s Guide’ (Caroline Watt,
2016).
Verslag Dag van de Parapsychologie 2017.
Recht op extra aftrek giften 2015, 2016, 2017, nieuwe geefwet tot en met 2018
Vanaf 2012 is er extra aftrek van giften mogelijk bij een gift aan een culturele ANBI of SBBI.
U mag bij een gift tot 5000 euro aan een culturele ANBI uw aftrekpost met 25% verhogen tot
125%. Deze verhoogde aftrek van giften was oorspronkelijk mogelijk tot en met 2016. Deze
regeling is verlengd en loopt nu door tot en met 2018. Geeft u 10.000 euro aan een culturele
ANBI instelling dan is op de eerste 5000 euro 125% van toepassing en op de tweede 5000
euro de gebruikelijke 100%. Daar staat tegenover dat als u een gedane gift terugkrijgt en die
gift als aftrekpost had opgevoerd, de gift weer moet optellen bij uw inkomen. De extra aftrek
voor culturele giften bedraagt maximaal € 1.250. De nieuwe geefwet zou tot en met 2017
gelden, maar de werking is op Prinsjesdag 2017 verlengd naar tot en met 2018. Dat betekent
dat er ook in 2018 de mogelijkheid bestaat op extra aftrek via de multiplier van 125%.
Mededelingen
Lezing: Alles heeft een ziel: het animisme in Oost en West (Radboud Reflects, 8 januari
2018). In deze lezing gaven filosofen Laurens Landweert, Angela Roothaan en
(parapsycholoog) Hein van Dongen hun visie op de ziel in Oost en West. Een terugblik is te
vinden op de site van Radboud Reflects. Een podcast zal nog volgen.
http://www.ru.nl/radboudreflects/terugblik/terugblik-2018/terugblik-2018/18-01-08-ziel-oostwest-lezingen-filosofen-hein/
Koestler cursus parapsychologie. Op 9 april 2018 start de nieuwe online cursus
Parapsychology van de Koestler Parapsychology Unit (Universiteit van Edinburgh). Aan bod
komen onder meer de methoden en resultaten van onderzoek; de psychologie van
paranormale ervaringen en het ontwikkelen van een kritische houding. Meer informatie:
https://koestlerunit.wordpress.com/online-course/
Nieuwe boeken
Edwin C. May & Sonali Bhatt Marwaha (eds), The Star Gate Archives. Volume I: Remote
Viewing, 1972-1984) (McFarland 2017).

Caroline Watt. Parapsychology. A Beginner’s Guide (Oneworld Publications, 2016).
Sharon A. Hill. Scientifical Americans: The Culture of Amateur Paranormal Researchers
(McFarland, 2017).
Lieslie Kean. Surviving Death. A Journalist investigates Evidence for an Afterlife (Random
House, 2017).
Trevor Hamilton. Arthur Balfour's Ghosts. An Edwardian Elite and the Riddle of the CrossCorrespondence Automatic Writings (Imprint Academic, 2017).
Titus Rivas, Anny Dirven, Rudolf H. Smit. The Self Does Not Die. Verified Paranormal
Phenomena from Near-Death Experiences (International Association for Near-Death Studies,
2016).
Annekatrin Puhle, Adrian Parker-Reed. Shakespeare's Ghosts Live. From Shakespeare's
Ghosts to Psychical Research (Cambridge Scholars Publishing, 2017).
Mark O’Connell. The Close Encounters Man. How One Man Made the World Believe in
UFOs (HarperCollins Publishers, 2017).

Dutch Day of the Parapsychology 2017
The video lectures (Dutch spoken) of the Dutch Day of the Parapsychology (October 28th.
2017) are available online on our site:
http://dutchspr.org/spr/node/3038
Dutch Journal for Parapsychology and Consciousness Research. Temporary table of
contents (articles are in Dutch).
•
•
•
•

Jacob Jolij en Dick Bierman, ‘About the Heymansgroup’.
Paul Groenenboom ,’Near death experiences’.
Translation of chapter 1 from the book ‘Parapsychology. A Beginner’s Guide’ (Caroline Watt,
2016).
Review Dutch day of the Parapsychology, 2017.
Announcements
Lecture: Alles heeft een ziel: het animisme in Oost en West (‘Everything has a soul: animism
in East and West’) (Radboud Reflects, January 8th 2018). In this Dutch lecture the
philosophers Laurens Landweert, Angela Roothaan and (parapsychologist) Hein van Dongen
present their view on the soul in East and West. A retrospect is available on the site from
Radboud Reflects. A podcast will follow.
http://www.ru.nl/radboudreflects/terugblik/terugblik-2018/terugblik-2018/18-01-08-ziel-oostwest-lezingen-filosofen-hein/
Koestler course parapsychology. On April 9th 2018 the new online course
Parapsychology will start from the Koestler Parapsychology Unit (University of Edinburgh).
Te be discussed: the methods and results from psi research; the psychology of paranormal

experiences and a critical approach to paranormal phenomenon. More information:
https://koestlerunit.wordpress.com/online-course/
New books
Edwin C. May & Sonali Bhatt Marwaha (eds), The Star Gate Archives. Volume I: Remote
Viewing, 1972-1984) (McFarland 2017).
Caroline Watt. Parapsychology. A Beginner’s Guide (Oneworld Publications, 2016).
Sharon A. Hill. Scientifical Americans: The Culture of Amateur Paranormal Researchers
(McFarland, 2017).
Lieslie Kean. Surviving Death. A Journalist investigates Evidence for an Afterlife (Random
House, 2017).
Trevor Hamilton. Arthur Balfour's Ghosts. An Edwardian Elite and the Riddle of the CrossCorrespondence Automatic Writings (Imprint Academic, 2017).
Titus Rivas, Anny Dirven, Rudolf H. Smit. The Self Does Not Die. Verified Paranormal
Phenomena from Near-Death Experiences (International Association for Near-Death Studies,
2016).
Annekatrin Puhle, Adrian Parker-Reed. Shakespeare's Ghosts Live. From Shakespeare's
Ghosts to Psychical Research (Cambridge Scholars Publishing, 2017).
Mark O’Connell. The Close Encounters Man. How One Man Made the World Believe in
UFOs (HarperCollins Publishers, 2017).

Extra nieuwsbrief DutchSPR
1. Algemene Ledenvergadering
2. Dag van de Parapsychologie
3. Reactie op publicatie in NRC
1. De Algemene Ledenvergadering
Voorafgaande aan de Dag van de Parapsychologie a.s. 2 juni om 11:30 zal op de Vrije
Universiteit de Algemene Leden Vergadering van de SPR plaats vinden. De Agenda is:
A. Notulen ALV 2017
B. Financieel jaarverslag
Advies kascommissie
C. Inhoudelijk jaarverslag
Hoogleraarbenoeming
D. Rondvraag.
2. De Dag van de Parapsychologie
Het thema is ‘Wat is tijd?’ en met name de rol van tijd in de parapsychologie.
Het belooft op zaterdag 2 juni om 12:30 op de VU (zaal HG05A00) een spannende dag te
worden.
De filosoof Hein van Dongen zal ‘de tijd’ in de filosofie bespreken. De hypnotherapeut Dick
Wernars zal tijdbeleving tijdens hypnose bespreken en gaat ook een experiment onder
hypnose uitvoeren om na te gaan wat die tijdbeleving met het Ganzfeld telepathie te maken
heeft.
DE neuro-wetenschapper Jacob Jolij vertelt over experimenten waarbij mensen gezichten
moeten detecteren. Door hun EEG te meten vlak voorafgaande aan de beslissing een
gezicht volgens toeval wel of niet aan te bieden kan ‘voorspeld’ worden of er wel of niet
binnen enkele milliseconden een gezicht wordt vertoond. Tot slot zal experimenteel fysicus
Dick Bierman de resultaten geven van een telepathie experiment waarbij mensen werden
ingedeeld in `time-contractors` en time-extenders.
Afhankelijk van de tijd (!) zulen we ook nog discussiegroepjes organiseren.
Inschrijven kan op de website dutchspr.org/dagvdpp_inschrijven
3. Brief naar het NRC
Er verschijnen met enige regelmaat negatieve stukken over de parapsychologie in de media.
Meestal zijn deze zo slecht geinformeerd dat het zinloos is om te reageren. Maar als de NRC
onzin verkoopt moet daar wel op gereageerd worden. Hier is de reactie van Paul
Groenenboom:
Achtergrond:
De wetenschapsbijlage van de NRC van 17 & 18 maart, 2018, bevatte een column
geschreven door Professor Harald Merckelbach met de titel “Meer tussen hemel en aarde”.
In deze column stelt deze auteur dat de ‘parapsychologie roemloos ten onder is gegaan’
daarbij refererend aan de kritiek die de journalist Piet-Hein Hoeben op het werk van
Professor Tenhaeff had gepubliceerd. Hij is enthousiast over het vorig jaar verschenen boek
van Hoeben: ‘Legitimacy of Unbelief’ vanwege het feit dat Hoeben de parapsychologen niet
weghoont maar de beweringen toetst. Helaas geldt dit niet voor Merkelbach zelf die in de
rest van de column parapsychologie associeert met bijgeloof en magisch denken.
Vanwege dit uiterst eenzijdig verhaal heb ik, Paul Groenenboom, onderstaande reactie naar
de redactie van de NRC gestuurd. Deze zou wel doorgestuurd zijn naar Prof. Merckelbach
maar die heeft hierop niet gereageerd. Helaas is mijn reactie niet geplaatst door de NRC.
Het is jammer dat een dergelijke kwaliteitskrant deze controversiële column zonder
commentaar overneemt en ook geen aandacht heeft besteed aan onderstaande reactie.
Reactie op Column van Harald Merckelbach: Meer tussen hemel en aarde.
In zijn column in de wetenschapsbijlage van de NRC van 17 & 18 maart 2018 meent Harald
Merckelbach dat de parapsychologie uit de academische wereld is verdwenen, mede door

de kritiek van de overleden journalist Piet-Hein Hoeben. En kennelijk verheugt Merckelbach
zich in dit ‘zogenaamde’ feit, net zoals vorig jaar Dr. Kloosterman de parapsychologie in
Nederland had ‘doodverklaard’.
Ik wil niets afdoen aan de bijdrage die Hoeben heeft geleverd om kritisch te blijven over het
onderzoek naar paranormale verschijnselen, maar dat moet evengoed gelden voor andere
takken van wetenschap. Ook binnen de kringen van serieuze onderzoekers naar
paranormale verschijnselen is er kritiek op de bijdrage van Tenhaeff, waarvan ook
internationaal weinig bekend is. Maar om te billeken dat een hele tak van wetenschap om die
reden van de universiteit zou moeten worden verbannen, hetgeen Merckelbach op zijn minst
suggereert, is belachelijk. Immers, dan zou er na de affaire ‘Stapel’ geen sociale psychologie
meer mogen worden gegeven aan Nederlandse universiteiten.
Het voorkomen van fouten en malversaties in wetenschappelijk onderzoek is nu juist iets
waarin hedendaagse parapsychologen vooroplopen, bijvoorbeeld door steeds vaker te eisen
dat onderzoeksresultaten ook worden gepubliceerd als er geen significant effect is
aangetoond, en dat relevante resultaten gerepliceerd dienen te worden.
Merckelbach lijkt niet op de hoogte te zijn met kwantitatief onderzoek naar paranormale
verschijnselen. Al lang voor de periode van Tenhaeff werd er parapsychologisch onderzoek
uitgevoerd door de experimenteel psycholoog Prof. Heymans. Meer recent is er door
Nederlandse wetenschappers veel kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar aspecten die met
tijdverschuiving te maken hebben. Dit betreft bijvoorbeeld het verschijnsel dat proefpersonen
in een psychologische test van het zien van beelden een fysiologische respons hebben die
(gemiddeld) afwijkt al naar gelang het beeld wel of niet schokkend is, voordat het beeld
getoond wordt (presentiment genoemd). Uiteraard is de inhoud van het beeld niet van
tevoren bekend. Ook heeft er replicatie plaatsgevonden van het baanbrekende onderzoek
van Daryl Bem over het effect van ‘priming’ (standaard test in de psychologie) die achteraf in
plaats van vooraf wordt gegeven. Dit onderzoek aan zogenaamde ‘retrocausalit! eit’ heeft
ook verbanden met hypotheses in de moderne natuurkunde zoals voorgesteld door de
Nobelprijswinnaar Kip Thorne. Wetenschappelijke publicaties over dergelijk onderzoek
vinden regelmatig plaats in gerenommeerde internationale tijdschriften en bij conferenties.
Uit deze onderwerpen blijkt dat de (hedendaagse) parapsychologie niets te maken heeft met
bijgeloof, hetgeen Merckelbach aan het eind van de column de lezer wil doen geloven.
Alhoewel er in Nederland momenteel geen leerstoel is in de parapsychologie (maar wel in
Edinburgh), is de parapsychologie absoluut niet dood. Maar deze tak van wetenschap houdt
zich niet bezig naar wat er ‘tussen hemel en aarde’ gebeurt. Het betreft een vorm van
psychologie en zit inderdaad tussen de oren.
- Dr Paul Groenenboom

