MEERJARENPLAN 2015-2020
EEN TOEKOMSTVISIE OP EVIDENCED BASED
WETENSCHAPPELIJKE PARAPSYCHOLOGY
KORTE VERSIE

INHOUD
DOELSTELLING .............................................................................................................................. 3
Inleidend kader.................................................................................................................................. 3
Geschiedenis ................................................................................................................................. 3
STUDIEVERENIGING VOOR PSYCHICAL RESEARCH .................................................................. 5
Studiekringen................................................................................................................................. 5
Tijdschrift voor Parapsychologie & Bewustzijnsonderzoek ............................................................. 5
Webinars ....................................................................................................................................... 5
Dag v.d. Parapsychologie .............................................................................................................. 6
Onderzoek ..................................................................................................................................... 6
Academisch Onderzoek ................................................................................................................. 6
Subsidies ....................................................................................................................................... 6
Sceptici .......................................................................................................................................... 7
Onderwijs ...................................................................................................................................... 7
PERS info ...................................................................................................................................... 7
MEERJARENPLAN 2015-2020 ......................................................................................................... 9
Algemeen ...................................................................................................................................... 9
De sociale media en leden/fondsenwerving ................................................................................... 9
Webinars ....................................................................................................................................... 9
Tijdschrift voor Parapsychologie en Bewustzijnsonderzoek ........................................................... 9
VERMOGEN VAN DE SPR ............................................................................................................. 10
Vermogensbeheer ....................................................................................................................... 10
Bestuur ........................................................................................................................................ 10
Financieel beleid .......................................................................................................................... 10
BEGROTING 2016 & 2017.............................................................................................................. 11

1

MEERJARENPLAN 2015-2020
EEN TOEKOMSTVISIE OP EVIDENCED BASED
WETENSCHAPPELIJKE PARAPSYCHOLOGY

2

MEERJARENPLAN
2015-2020
EEN TOEKOMSTVISIE OP
EVIDENCED BASED
WETENSCHAPPELIJKE
PARAPSYCHOLOGY

DOELSTELLING
Prof. dr. G. Heymans bij de
oprichting van de Nederlandse
SPR (1917):

"... Wij willen niet interessante
voorstellingen à la Rubini
arrangeren, niet de behoefte aan
hoogere of lagere emoties, aan
troostrijke uitzichten of nerveuze
rillingen bevredigen,- maar wij
willen de betrokken

INLEIDEND KADER

verschijnselen bestuderen,
wetenschappelijk en

Geschiedenis

onbevooroordeeld onderzoeken

De geschiedenis van de parapsychologie begint in de negentiende eeuw. In
Engeland wordt in 1882 de Society for Psychical Research (SPR) opgericht.

..."

In hedendaagse woorden:

Vanuit Nederland was er al snel belangstelling voor deze parapsychologische
vereniging. Met name de schrijver Frederik van Eeden (1860-1932)

Mission Statement door Prof

onderhield contacten met verscheidene leden van de Britse SPR. Het duurde

(Em.) dr. D. J. Bierman (2000):

tot 1920 voor er in Nederland een soortgelijke vereniging werd opgericht. Er
werd met opzet gekozen voor dezelfde letters als in de afkorting in de Britse

"... De SPR stelt zich tot doel het

variant: Studievereniging der Psychical Research (SPR). De heer I.

onderzoek naar paranormaal

Zeehandelaar initieerde de oprichting.

genoemde verschijnselen met

De filosoof en grondlegger van de

behulp van in de wetenschap

psychologie in Nederland Gerardus

onderzoek algemeen aanvaarde

Heymans (1857 – 1930) was de eerste

methoden te bevorderen. Zij wil

voorzitter. De parapsychologie lijkt in

de resultaten uit dergelijk

Nederland eerder academische

verspreiden onafhankelijk van de

erkenning te hebben gekregen dan in

uitkomst en met de relativerende

andere westerse landen. Toch is het

kanttekeningen die nu eenmaal

parapsychologisch onderzoek in

behoren bij het wetenschappelijk

Nederland altijd klein gebleven.

bedrijf ..."
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In 1932 werd Paul Dietz (1878-1953) – en prominent lid van de
Nederlandse SPR – toegelaten als privaatdocent aan de universiteit Utrecht.
In 1933 kreeg W.H.C. Tenhaeff (1894-1981) – eveneens prominent lid van
de Nederlandse SPR – dezelfde taak aan de Universiteit Utrecht. In 1951
kreeg hij, Tenhaeff, een leeropdracht in de parapsychologie aan de
Universiteit Utrecht, wat betekende dat hij toen een betaalde academische
functie in de parapsychologie verkreeg. En in 1953 werd Tenhaeff zelfs de
allereerste bijzonder hoogleraar ter wereld aan de Universiteit Utrecht,
vanwege de SPR. Bij deze benoeming kreeg Wilhelm Tenhaeff tevens
beschikking over een eigen onderzoeksinstituut in Utrecht: het
Parapsychologisch Instituut (PI).
Tenhaeff bleef de leerstoel vervullen tot 1978. Vanaf 1964 – Tenhaeff was
toen al 70 – ontstond het plan om een opvolger voor Tenhaeff aan te stellen
en de bijzondere door een gewone te vervangen. Tussen de Universiteit Utrecht, de SPR en Tenhaeff ontstond
er echter onenigheid over de aan te stellen kandidaat. Dit resulteerde in grote commotie, die in de jaren zestig
in de pers breed werd uitgemeten. De impasse over de opvolger van Tenhaeff werd uiteindelijk door de
Universiteit Utrecht doorbroken doordat het college van bestuur in 1971 zelfstandig de Zweed M.U. Johnson
aanstelde als gewoon hoogleraar in de parapsychologie. Tegelijkertijd bleef Tenhaeff de beschikking houden
over ene bijzondere leerstoel in de parapsychologie aan dezelfde universiteit.
Op dat moment had de Universiteit Utrecht niet alleen de beschikking over
twee hoogleraren parapsychologie, maar ook over twee parapsychologische
instituten: het Parapychologisch Instituut aan de Springweg en het
Parapsychologisch Laboratorium aan de Varkensmarkt. Op 1 april 1980
zette de Universiteit Utrecht haar subsidie aan het Parapsychologisch
Instituut stop. Het parapsychologisch laboratorium bestond vanaf 1971
totdat het in 1989 uiteindelijk werd wegbezuinigd. De gewone leerstoel in
de parapsychologie – zoals deze werd bekleed door Johnson – werd
tegelijkertijd met de wegbezuiniging van het Parapsychologisch
Laboratorium opgeheven.
In 1978 ging Tenhaeff uiteindelijk met emeritaat. De bijzondere leerstoel
werd vanaf 1979 bezet door Henri van Praag (1916 – 1988). De bijzondere
leerstoel was vanaf 1986 vacant totdat de fysicus en
bewustzijnsonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, Dick
Bierman, in 1991 de leerstoel overnam. Totdat deze leerstoel in 2006 werd opgeheven was Bierman bijzonder
hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. In 2007 kreeg de SPR de beschikking over een bijzondere leerstoel
'Bijzondere ervaringen' aan de Universiteit van Humanistiek te Utrecht. Bierman ging in 2009 met emiritaat en
werd opgevolgd door Stephan Schmidt. In 2011 beëindigde de Universiteit voor Humanistiek haar
gastvrijheid. Het onderzoek naar paranormale verschijnselen zou niet goed passen binnen de
onderzoeksplannen van de UvH. Het lijkt erop dat de meer kwantitatieve en empirische benadering zoals die
door de hoogleraren Bierman en Schmidt werden gepropageerd ook een belangrijk maar niet expliciet
uitgesproken argument was voor de meer kwalitatief gerichte UvH om de samenwerking te beëindigen.
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STUDIEVERENIGING VOOR PSYCHICAL RESEARCH
SPR (Society for Psychical Research) is de verzamelnaam voor een aantal verenigingen in diverse landen die
zich richten op de bevordering van het wetenschappelijk onderzoek naar wat in bredere kring "paranormale
verschijnselen" wordt genoemd. De allereerste SPR werd in 1882 in Engeland opgericht. De bekende
psycholoog William James stond aan de wieg van de Amerikaanse SPR die twee jaar later het licht zag.
Met name gedurende de laatste decennia is het besef gegroeid dat de bestudering van paranormale
verschijnselen mogelijk kan leiden tot kennis omtrent de essentie van bewustzijn. Dat groeiend besef sluit
nauw aan bij de aandacht die van de SPR (vanaf haar ontstaan) uitgaat naar bijzondere menselijke ervaringen
en veranderde bewustzijnstoestanden (deze al of niet spontaan optredende ervaringen en toestanden scharen
zich onder de term "psychical", een meeromvattende voorloper van de term "paranormaal").

Studiekringen
De SPR kent een aantal studiekringen. Deze kringen zijn opgezet om leden actief bij de SPR te betrekken. De
studiekringen zijn lokaal georganiseerd rondom een specifiek postcodegebied. De leden kunnen gezamenlijk
kleine onderzoeken opzetten. Ander werk bespreken of samen aan de Webinars meedoen. Er is geen
diepgaande voorkennis vereist. De kring coördinatoren organiseren de bijeenkomsten voor leden die in hun
regio wonen en regelen een locatie. In de toekomst krijgt elke studiekring de beschikking over een eigen
website t.b.v. informatie-uitwisseling.

Tijdschrift voor Parapsychologie & Bewustzijnsonderzoek
Vanaf de oprichting van de SPR verscheen er een regelmatige publicatie 'Meededelingen der SPR'. Later kreeg
het de naam 'Tijdschrift voor Parapsychologie'. Het huidige tijdschrift heeft als naam 'Tijdschrift voor
Parapsychologie en Bewustzijnsonderzoek'.
Het TvP anno nu bevat interviews met spraakmakende onderzoekers en publiceert artikelen en relevante
nieuwsberichten over actuele wetenschappelijke experimenten op het gebied van bewustzijn en
parapsychologie, verder vindt u er verslagen van intrigerende buitengewone en paranormale ervaringen,
kritisch commentaar op mededelingen in media en wetenschap aangaande bewustzijn en parapsychologie,
filosofische reflectie over deze onderwerpen, en nog veel meer.
Gedurende een aantal jaren is het tijdschrift een uitgave geweest van de SPR en het Parapsychologisch
instituut. Dit werd beheerd door een aparte stichting. Het tijdschrift is nu weer in beheer bij de SPR.

Webinars
The dutch SPR, in cooperation with IONS, organizes 3 times a year a live webinar presented by an
internationally important scientist. The last speaker was Peter Bancel (23 Nov. 2013). Note that the
registration process for a webinar from this site has two phases. The first is a local registration. After that will
follow the international registration which eventually results in an email to your personal email-account with a
kind of personalized entry-link. This entry-link has to be activated say 15 minutes before the start of the
webinar. WE ARE ADDING VIDEO-RECORDINGS IF AVAILABLE. You can view these at the respective entries
for each webinar. We intend to continue these webinars.
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De SPR organiseert 3 maal per jaar een presentatie van een vooraanstaande wetenschapper die u live via uw
browser kunt volgen. De bedoeling is dat er 3 zogenaamde 'discussants' zijn die kritische vragen zullen stellen
maar ook de deelnemers krijgen een kans vragen te stellen. Het eerste WEBINAR was nog enigszins
experimenteel. U vindt minimaal 2 weken voor aanvang op deze pagina een inschrijfformulier. Het volgende
Webinar is gepland op 23 november 2013. Voor leden van de SPR is het bijwonen van de webinars voorlopig
gratis. Video-registraties voor zover beschikbaar vindt u bij de verschillende Webinar aankondigingen in het
linker menu.

Dag v.d. Parapsychologie
De 'Dag van de Parapsychologie' is een lange traditie van de SPR. Op deze zaterdag, meestal in de maand
Mei, presenteren een aantal internationale en nationale sprekers nieuwe ontwikkelingen op het gebied van
onderzoek naar paranormale verschijnselen, maar ook naar ander bewustzijnsonderzoek zoals veranderde
bewustzijnstoestanden. De Dag begint meestal rond 13h00 op een centraal gelegen instituut. De kosten van
de dag bedragen 20 euro maar voor leden en abonnees is de toegang voor een gereduceerd tarief van 15
euro. Studenten betalen 10 euro. Er is een lunch te verkrijgen voor 5 euro.

Onderzoek
De SPR stimuleert gedegen wetenschappelijk onderzoek. Dat is onderzoek dat gebruik maakt van
geaccepteerde wetenschappelijke methoden. Leden die interesse hebben om dergelijk onderzoek uit te voeren
kunnen een subsidieaanvraag doen bij BIAL-foundation. De SPR kan bij het opstellen van een dergelijke
aanvraag behulpzaam zijn middels een subsidie-overleg gesprek en door het inschakelen van het
internationale netwerk van onderzoekers van de Parapsychological Association.
De SPR is een non-profit organisatie en kan gesteund worden door sponsoring van haar activiteiten. Indien u
de SPR wilt steunen kunt u contact opnemen met de penningmeester.
Er zijn op het Internet een aantal online experimenten beschikbaar. Daarnaast kunt u naar aanleiding van in
het tijdschrift verschenen 'recepten' voor DOE-HET-ZELF onderzoek zelf wat huis-en tuin experimenten
uitvoeren. Het tijdschrift zal de uitkomsten hiervan kunnen publiceren maar dan moet het experiment wel van
tevoren zijn aangemeld.

Academisch Onderzoek
Aan geen enkele Nederlandse Universiteit is er een aparte onderzoeksgroep die zich bezighoudt met
onderzoek naar paranormale verschijnselen.
Op de Universiteit van Amsterdam zijn er wel een paar medewerkers die studenten begeleiden bij dit soort
onderzoek. Dit gebeurt in het kader van onderzoek naar intuïtieve beslissingen. Ook studenten van andere
afdelingen zoals psychbiologie of andere Universiteiten kunnen voor hun keuzepunten eventueel een dergelijk
onderzoek opzetten. Meer informatie:

Subsidies
De SPR biedt hulp bij het aanvragen van subsidies voor onderzoek naar paranormale verschijnselen. U kunt
daarbij denken aan subsidieaanvragen bij de stichting Bial (BialFoundation.com) die kunnen oplopen tot 50000
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euro voor een periode van 2 jaar. Maar ook voor hulp bij kleinere aanvragen kan men bij ons voor

ondersteuning terecht. Een team van academici met ervaring in het verwerven van fondsen op dit gebied staat
dan klaar.

Sceptici
Parapsychologie is een vakgebied dat, op zijn zachtst gezegd, controversieel is. Veel wetenschappers menen
dat paranormale verschijnselen zoals telepathie en precognitie ONMOGELIJK zijn. Ze baseren zich daarbij op
het traditioneel wetenschappelijke wereldbeeld. Bijvoorbeeld precognitie zou onmogelijk zijn omdat het daar
zou gaan om informatie die terug zou lopen in de tijd. Dat is in tegenspraak met het axioma van causaliteit:
Een oorzaak gaat altijd vooraf aan een gevolg. Het woord gevolg zegt het al. Het is daarom niet
verbazingwekkend dat uitkomsten van parapsychologisch onderzoek die verschijnselen als precognitie lijken te
bevestigen met extra scepsis bekeken worden. In het algmeen wordt dat, indien deze extra aandacht fair is,
ook gewaardeerd door onderzoekers in het veld van de parapsychologie. Er zijn ook mensen die van het
sceptisch zijn als het ware hun brood hebben gemaakt. Het gaat om mensen als the amazing Randi. Zij zijn
weliswaar sceptisch maar vaak niet erg eerlijk en vaak spelen ze de man in hun kritiek. Voor informatie over
deze pseudo-sceptici zijn de volgende websites te raadplegen:
Engelstalig (UK), Engelstalig (US), Franstalig, Duits-talig.
Er zijn over de wereld een aantal verenigingen waarin sceptici zich georganiseerd hebben om
pseudowetenschap te bestrijden. In Nederland is dat de vereniging Skepsis. De laatste jaren richt hun
aandacht zich minder op de wetenschappelijke parapsychologie maar bestrijden ze ander 'bijgeloof' zoals
allerlei dubieuze geneesmiddelen en paragnosten die de boel belazeren. Op zich nuttig werk dat ruimte creëert
voor een serieuze en wetenschappelijke benadering van 'paranormale verschijnselen'.

Onderwijs
Parapsychologie wordt in Nederland op dit moment niet op Universiteiten als een vak onderwezen. Het
controversiële karakter van deze verschijnselen is daar o.a. debet aan. Op diverse Universiteiten zijn echter
stafleden die een student wel willen begeleiden als ze parapsychologisch onderzoek willen doen of een scriptie
over de parapsychologie willen schrijven. De SPR wil deze stafleden steunen door de serieuze literatuur ter
beschikking van deze stafleden te stellen. Een document 'Begeleiding van controversiele wetenschap' is in
voorbereiding en zal via deze website kunnen worden gedownload. Er zijn wel mogelijkheden om op een subacademisch niveau onderwijs te volgen. Sommige HBO instellingen besteden aandacht aan de
parapsychologie. Daarnaast is er het Parapsychologisch Instituut die diverse cursussen op de randgebieden
van de parapsychologie verzorgt.

PERS info
Parapsychologie is een wetenschappelijke discipline. Ze onderzoekt controversiële verschijnselen als
telepathie, helderziendheid, precognitie en psychokinese. Daarbij worden de algemeen geaccepteerde
wetenschappelijke methoden gebruikt. Parapsychologie is dus niet 'het zwarte gat' of de 'paranormaal beurs'.
De resultaten van de Parapsychologie zijn voldoende intrigerend om verder onderzoek te rechtvaardigen (zie
voor een overzicht het boek 'The Conscious Universe' van Dean Radin). De verschijnselen lijken in strijd met
het algemeen geaccepteerde 'materialistische' wereldbeeld.
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Meer in het bijzonder lijken er connecties te bestaan die de traditionele beperkingen van ruimte en tijd
overstijgen. Potentieel is er sprake van een revolutie in ons wereldbeeld. Maar zover is het zeker nog niet.
Het kost erg veel moeite om deze verschijnselen wetenschappelijk betrouwbaar onder controle te krijgen en
zolang dit niet het geval is, of zolang er niet een duidelijk theoretisch kader is dat deze problematiek verklaart
is het logisch dat de gevestigde 'main stream' wetenschap zich terughoudend opstelt.
Parapsychologen (overigens geen erkend 'beroep') zijn in het algemeen gewoon wetenschappers in een
andere discipline die ernaast ook nog onderzoek op dit moeilijke terrein doen. Ze zijn aangesloten bij de
'Parapsychological Association', een beroepsvereniging die zelf onderdeel is van 'the American Association for
the Advancement of Science' (AAAS). Op deze website is materiaal te vinden dat direct betrekking heeft op de
onderwerpen die in de Parapsychologie bestudeerd worden maar ook meestal wat meer gepopulariseerd
materiaal dat behoort tot topics die raken aan de Parapsychologie. Er is ook een FAQ waarin veelvoorkomende
vragen worden beantwoord.
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MEERJARENPLAN 2015-2020
Algemeen
Hoewel het aan berichtgeving over zogenaamde paranormale verschijnselen niet ontbreekt, men denke slechts
aan tentoonstellingen zoals het Zwarte Gat of TV series als ….., is de verstrekte informatie vaak
wetenschappelijk ongefundeerd en zelfs misleidend. Er is een groeiende behoefte aan wetenschappelijk
onderbouwde informatie teneinde bijgeloof en bedrog te beteugelen.
De SPR stelt voor in de komende jaren haar rol in de verstrekking van wetenschappelijk verantwoorde
informatie te vergroten en te moderniseren.
Veel informatie is beschikbaar in de Engelse taal en geformuleerd in het wetenschappelijk jargon, de SPR zal
deze informatie in alle opzichten moeten vertalen. Naar de Nederlandse taal maar ook naar een begrijpelijk
jargon.

De sociale media en leden/fondsenwerving
Traditioneel werd door de SPR voorlichting gegeven middels een tijdschrift en middels jaarlijkse
wetenschappelijke bijeenkomsten, de laatste jaren op de Universiteit van Amsterdam. Recentelijk is begonnen
ook de sociale media te betrekken in deze voorlichting. Daarbij wordt gebruik gemaakt van Facebook en
Twitter maar vooralsnog is het bereik te beperkt. In de komende 5 jaar zal met name het bereik van deze
media vergroot moeten worden. Te denken valt specifieke targeting van studentengroepen, journalisten en
andere opiniemakers.
Daarbij moet de website van de SPR worden uitgebreid met meer en toegankelijkere vormen van informatie.

Webinars
Het model van de wetenschappelijke bijeenkomst waarop een aantal sprekers informatie over het aanwezig
publiek uitstorten is achterhaald. Dezelfde doelstelling en een veel grotere doelgroep kan bereikt worden
middels hoog interactieve Webinars. De SPR heeft een 5 tal webinars georganiseerd waarbij het ging om
gespecialiseerde webinars gericht op de wetenschappelijke onderzoekers zelf. Er wordt de komende jaren een
parallel serie webinars opgezet waarbij het instapniveau lager is. Er wordt samenwerking gezocht met een
Universiteit (gesprekken met Universiteit van Groningen zijn gaande) teneinde de organisatorische overhead
te verminderen.

Tijdschrift voor Parapsychologie en Bewustzijnsonderzoek
De uitgave van het tijdschrift is een post die zwaar op de begroting drukt. Het beperken van die kosten en het
vergroten van de inkomsten uit het tijdschrift is een actief beleidspunt. Hierbij wordt gedacht aan het
vergroten van de omvang van de huidige elektronische ‘Nieuwsbrief’ waardoor uiteindelijk stukken die vroeger
op papier werden gedrukt via Internet worden verspreid.

9

VERMOGEN VAN DE SPR
Vermogensbeheer
Het bestuur is verantwoordelijk voor de wijze waarop het vermogen wordt beheerd. De bestuursleden
verrichten hun werkzaamheden belangeloos, slechts de noodzakelijke onkosten, die voldoen aan de fiscale
regels hiervoor, worden vergoed. Belegging van het vermogen zal uitsluitend geschieden via spaarrekeningen
bij Nederlandse banken. Verantwoording vindt plaats middels een presentatie op de dag van de
Parapsychologie en het financieel jaarverslag.

Bestuur
Bestuursleden moeten een WO wetenschappelijke achtergrond hebben, affectie hebben met
wetenschappelijke parapsychologie en de doelstelling van de SPR onderschrijven. Van elke
bestuursvergadering worden notulen opgesteld.

Financieel beleid
De SPR werkt met middelen die verkregen zijn/worden uit ledengelden, donaties, giften, legaten en andere
vormen van fondsenwerving. Deze middelen dienen ingezet te worden conform de doelstelling. Jaarlijks wordt
een begroting opgesteld, waarbij een budget voor bijdragen aan onderzoeken en ledenactiviteiten beschikbaar
wordt gesteld.
Beleidscyclus
Jaarlijks zal er een jaarplan worden opgesteld met een daaraan gerelateerde begroting. Na 2 jaar zal het
vigerende MBP worden geëvalueerd, en waar nodig aangepast. Na 3 jaar zal begonnen worden aan de
voorbereiding van een vervolg MBP.
Beleidsvoornemens en strategie
Beleidsvoornemens en strategie
De SPR is in 2016 voornemens de volgende activiteiten te ondernemen:
• informatievoorziening
• public relations
• stimulering onderzoek
• werving van nieuwe bestuursleden
• giften/donaties en fondsenwerving
Fondsenwerving zal de komende planperiode het speerpunt zijn.
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BEGROTING 2016 & 2017
Hierna treft u de geprognotiseerde begroting voor 2016 en 2017 aan.
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