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Al sinds het eind van de ze ven ti ger ja ren sleep ik een boek
met mij mee waar van ik de in houd koes ter. De ti tel van het
boek is “Dood geen Ein de – in dru kwek ken de ge tui ge nis sen
voor een le ven na de dood”.  Het werd ge schre ven door de
schrij ver-ci ne ast IJsbrand Rog ge, in mid dels ver in de 70. Het
gaat voor na me lijk over het toen ma li ge Brit se “di rec te-stem -
men-me di um” Les lie Flint, en het moet ge zegd, – de in houd
van het boek is zéér in dru kwek kend voor wie er voor open
wilt staan. Een ex tra bo nus is het 33-toe ren gram mo foon plaat -
je dat er bij ing eslo ten zit.1 Een kor te uit leg: een di rec te-stem -
men-me di um is ie mand via wie de oor spronk elij ke aard se
stem men ko men van, naar men zegt, over le den per so nen. De
stem men wor den ech ter niet ge pro du ceerd via de mond van
het me di um, maar via een zich bui ten het lichaam be vin dend
“strot ten hoofd” dat ge vormd wordt door een licha me lij ke sub -
stan tie die men de naam “ec toplas ma” heeft gegeven. Veel
meer hierover kunt u el ders in dit artikel vinden.

Op het gram mo foon plaat je staan op na men van vier ses sies,
waar van twee als ver taal de trans crip ties in dit ar ti kel zul len
wor den weer ge ge ven. De eer ste is van be lang voor ons BDE-
fe no meen, om dat het een to ta le ster fer va ring be schrijft die won -
der wel over eenk omt met wat vele BDE-ers heb ben on der gaan.
De trans crip tie van de eer ste ses sie laat ik nu vol gen, maar niet
na een No ta be ne: Het me di um Les lie Flint2 ging zel den of nooit 
in tran ce. De ses sie moest ech ter wel al tijd in het to ta le duis ter
plaats vin den. De re den daar van zal el ders in het ar ti kel wor den
uit ge legd. Het ging hier om één van de vele zit ting en die hij
spe ci aal be leg de met twee ge trou wen die elke ses sie vast leg den
via een band re cor der, en de al dus ver kre gen op na men kun nen
nog steeds wor den af ge luis terd, nu via het in ter net. 3

Hoe ik stierf
Tran scriptie van een stem-se an ce van 12 sep tem ber 1966.
Me di um: Les lie Flint. Zit ters: Ge or ge Woods & Bet ty Green

Betty Green: Kunt u ons vertellen hoe u overging en 
hoe u dat ervoer? 

Stem: O, ik ging dood!
Betty Green: Kunt u ons vertellen hoe u dat ervoer – uw

reacties toen u merkte dat u zogenaamd dood was? 
Stem: O, ik zat – ik zat in mijn stoel – ik zat in mijn stoel, weet

u en ik las de krant die juist gekomen was. Ik voelde mij
een beetje vreemd en ik dacht, hé da’s gek!

Ik zette mijn bril af en legde hem op tafel en dacht, even een
minuutje rustig zitten en het gaat wel over, weet u. Maar het
volgende dat ik wist was dat ik er wel zat, maar er niet was.
Ik was er niet! Het was alsof ik bij de stoel stond, althans zo
leek het me toe, en naar mijzelf keek! De krant lag daar nog
op tafel met mijn bril en ik dacht, da’s vreemd! Erg vreemd,
weet u. Ik kon er helemaal geen touw meer aan vast knopen.

Toen bemerkte ik – vraag me niet hoe – dat er op de deur
geklopt werd.Het was raar – ik stond daar zo’n beetje naar
mijzelf in de stoel te kijken en toch was het alsof ik op de
deur hoorde kloppen. 

Tegelijkertijd – haast op hetzelfde ogenblik – kon ik zien wié er
op de deur klopte en toch stond ik nog steeds in de kamer.

Het was mijn zuster. Ze woonde een paar huizen verderop in
mijn straat, weet u. Ik dacht, lieve hemel, wat moet ik nu
doen? Ik kan de deur niet openen, denk ik. In elk geval was 
ik behoorlijk in paniek geraakt. 

Na wat maar een paar minuten moeten zijn geweest, kwam ze
terug met een politie-agent.Die kwam tenslotte door het
raam naar binnen. Hij kwam de kamer in en ik herkende
hem. Ik had hem vaak zijn wijk zien doen.

Het duurde nog wel even voordat ik door had wat er aan de hand 
was. In elk geval, hij schudde mij. Hij dacht net als ik dat ik
sliep, begrijpt u, maar er gebeurde niets. Toen drong tot hem 
door dat ik dood was en hij deed de deur natuurlijk open.

Mijn zuster kwam binnen. Zij was behoorlijk van de kaart, dat
kan ik u wel zeggen! Mijn zuster, May, was nog de enige
die ik had. 

In elk geval, ze gingen natuurlijk de dokter halen. Ouwe dokter
Foskett kwam, weet u, maar hij was toch volkomen waarde -
loos! Ik bedoel, hij kon toch niets voor me doen, dat was
toen wel duidelijk. Ik besefte dat ik er geweest was. Ik pro-
beerde mijn zuster te kalmeren. Ze lette niet op me.

Ik ging naast haar staan en legde zo’n beetje mijn arm op haar
schouder. Ik trachtte haar te vertellen dat het goed met me
was, dat ik niet dáár zat, maar dat ik naast haar stond.

Maar het drong blijkbaar helemaal niet tot haar door dat ik het
was. Zij zat daar maar — helemaal overstuur.

In elk geval, de dokter ging weg en toen kwamen zij. Zij haal -
den mijn lichaam weg, weet u. Ze lieten het als een ouwe
zak aardappelen neerploffen.

Ik dacht, ik ga niet achter ze aan. Ik blijf hier in mijn eigen huis.
Ik kan net zo goed in mijn stoel gaan zitten nu die toch leeg
was. Ik ging daar dus zitten en trachtte mijn gedachten tot
klaarheid te brengen. Mijn zuster was al weggegaan en ik
was alleen thuis.

Plotseling was het alsof de open haard verdween. Dat is de
enige manier waarop ik het kan omschrijven. De muur
scheen verdwenen te zijn op de plaats waar de haard was.
Ik kon mooie groene velden en bomen zien en een kleine –
ik zou zeggen rivier, maar het leek meer op een stroompje.
Ik kon iets – iets – zien.

Eerst wist ik niet wat het was dat uit de verte op mij toe kwam.
Toen zag ik het beter – het was een mens. Het was mijn
moeder! O, mijn hemel!

Ze leek op, o, zoals ik haar gezien had op de foto die nog
steeds in de kamer aan de wand hangt, mijn moeder toen
ze pas getrouwd was. Ze kwam op me toe tot aan de plaats 
waar eerst de haard was.

Zij was één en al glimlach. Zij was zo vrolijk als een vogeltje.
“Kom”, zei ze, “je wilt toch niet hier blijven! Het heeft geen
zin om hier te zitten. Niemand zal je zien. Tot May zal het
ook niet doordringen. Je moet met mij mee komen en bij mij 
blijven.”

Ik ging met mijn moeder mee. Het was vreemd om mij te bewe -
gen door wat eerst mijn haard was geweest, naar en in een
prachtig landschap.
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Tot zo ver dit ver slag van een zit ting tij dens wel ke een man -
nen stem door kwam die na der hand werd ge ïdentificeerd als
zijn de af kom stig van een me neer Biggs. Nog maals, die stem
werd ge pro du ceerd via het me di um Les lie Flint, maar was zeer 
be slist niet die van Flint zelf. 

Dat was de ene bij zon der heid. Het an de re bij zon de re is dus 
dat een ster fer va ring wordt be schre ven die zeer veel ele men -
ten be vat van een bij na-dood er va ring. Gaan we ons nu eerst
rich ten op het fe no meen “me di um”.

Wat is een me dium?
Daar over be staan enorm veel mis ver stan den. Ja, he laas, het
kun nen in der daad be drie gers zijn die door vis sen de en lei den -
de vra gen aan de ge wen ste in for ma tie ko men, en dan glas hard
be we ren dat de in for ma tie af kom stig is uit het hier na maals…
waar na…. kas sa!

Neen, waar ik op doel zijn de èchte me di ums, dwz men sen
die geen il lu si o nis ten zijn of die ge woon goed zijn in de kunst
van  “cold re a ding”, maar in te gen deel, over een bij zon de re
gave be schik ken. Zul ke me di ums zijn zeer zeld zaam. Ik be -
perk mij tot twee hoofdcategorieën:
· Iemand die al of niet in trance gaat en dan boodschappen

doorkrijgt van “gene zijde” en die opschrijft in zogenoemd 
automatisch schrift, of ze gewoon uitspreekt. Als het me -
dium echt goed is, zal dat informatie zijn die hij of zij
onmogelijk kon weten.

· Iemand die al of niet in trance gaat en fysieke fenomenen
produceert, hetzij materialisaties3 van voorwerpen, hetzij
levitaties 4 van voorwerpen zoals meubels, hetzij het
produceren van stemmen, en/of verschijningen. Dit soort
me di ums zijn uiterst zeldzaam.

Al deze fe no me nen staan uit ge breid be schre ven in boe ken en
ar ti ke len waar van het aan tal al leen al in de eng el sta li ge we reld 
te gen de 75.000 loopt. Dus de be we ring van nog al wat cri ti ci
dat “hier voor geen schijn tje be wijs be staat” of dat er “ner gens
be hoor lij ke li te ra tuur over is”, wordt door dit ge ge ven zwaar
ge loochen straft. Want van die 75.000 boe ken is be paald niet
al les rom mel, in te gen deel. 

Mentale me di ums
Laat ik nu een voor beeld ge ven van de eer ste ca te go rie
me di ums. Stelt u zich voor: 

In een la bo ra to ri um ruim te zit een me di um en ach ter hem
heeft een “zit ter” plaats ge no men (een zit ter is de per soon over 
wie het me di um in for ma tie moet ver schaf fen). De zit ter is ge -
heel niet aan het me di um be kend, en ook niet aan de lei der van 
het ex pe ri ment – we spre ken dan van dub bel-blin de proef. De
zit ter mag niét ant woor den op de uit spra ken van het me di um
en dient zich stil te hou den. Het me di um kan de zit ter niet
zien. Het medium begint te spreken:

Ik zie een man ne lij ke per soon die, zo als ik het er vaar, een
soort va der fi guur is. Ik zie ook de maand mei. Ze zeg gen me
dat ik moet pra ten over ‘Reus H’ … eh, een ver bin ding met de
H. Maar voor mij is dit een H met een N-klank. Dus waar ze
over pra ten is een Hen na, of een Hen ry, maar er is een ver bin -
ding met HN.”

De Fei ten: De zit ter her ken de de naam “Reus H” als een
toe pas se lij ke be schrij ving voor de va der van het ge zin; een
man die door zijn collega’s ge res pec teerd werd en met lief de
om schre ven als een “vrien de lij ke reus”. Zijn naam was in der -
daad Hen ry. En hij stierf in mei.

Het me di um sprak ech ter ook over de band die de man had
met on der wijs en li te ra tuur:

“[Ik krijg] zeer ster ke sym bo liek over het ge ven van on der -
wijs en boe ken. De boe ken heb ben iets van doen met ei gen pu -
bli ca tie” 

Fei ten: de over le den echt ge noot van de zit ter was een emi -
nent ge leer de ge weest die 200 we ten schap pe lij ke ar ti ke len had 
ge pu bli ceerd, ze ven boe ken had ge re di geerd, en ook een heel
be ken de on der wijs ge ven de was. Dus nog even – het be trof
een dub bel blin de ses sie: het me di um ken de de zit ter niet, de
ex pe ri men ta tor ken de de zit ter ook niet. 

Wat ik hier heb be schre ven is een voor beeld van de vele
hon der den ses sies ge daan met een aan tal goe de me di ums in
een lang du ri ge se rie proe ven aan de uni ver si teit van Ari zo na.
(Met lang du rig be doel ik: zo’n vijf ja ren). Ge mid del de sco re
van zeer dui de lij ke, dat wil zeg gen on dub bel zin ni ge tref fers:
70%. Er is hier een boek over ge schre ven: “The After li fe
Expe ri ments” dat veel op hef heeft ver oor zaakt, dat ik heb
besproken in TK 16, Nr 2 (zomer 2005).

Fysieke Me di ums
Ver der is er een twee de ca te go rie, na me lijk de zo ge noem de fy -
sie ke me di ums. Zo als ik al eer der aang af, zijn zul ke me di ums
ui terst zeld zaam. Twee van hen, Les lie Flint en Jack Web ber
wil ik na der be lich ten. Flint leef de tus sen 1911 en 1994, en
Web ber tus sen 1907 en 1940. Bei den wa ren Brits van ge boor -
te en ze ge no ten in hun ei gen land gro te be kend heid. Bei den
wa ren door kri ti sche we ten schap pers gron dig on der zocht op
hun be weer de ga ven, en geen van bei den was ooit op be drog
be trapt. Laat ik nu eerst spre ken over:

Jack Web ber — Hij liet zich tijdens
ses sies vast bin den op de stoel, en ging
ver vol gens in die pe tran ce. In die tran -
ce pro du ceer de hij het zo ge noem de ec -
toplas ma uit ver schil len de lichaams -
ope ning en (mond, oren, neus) of ook
zo maar uit een wil le keu ri ge plek van
het lichaam zo als de na vel of de zon ne -
vlecht, zie de foto’s el ders.

Het be grip ec toplas ma moet na der
ver klaard wor den, want wat is het ei -
gen lijk. Antwoord: we we ten het niet

pre cies. Het is ech ter niét wat kri ti ci om het hardst be we ren:
“kaas doek dat wordt op ge kotst van uit de maag door het be -
drie gen de medium…” 

Het is wèl een feit dat er be drie gers heb ben be staan die
met kaas doek of an ders zins dun en flexi bel tex tiel heb ben ge -
werkt, en zul ke doe ken zijn in der daad be mach tigd door oplet -
ten de waar ne mers… Maar de hoe veel he den ec toplas ma die
Web ber pro du ceer de kon den on mo ge lijk in de maag als kaas -
doek ge ze ten heb ben, en kaas doek komt ze ker niet spon taan
uit oren of neus, laat staan de na vel (zie de foto op de vol gen -

de pa gi na.)

Pro fes sor Char les Richet (zie foto links),
de Fran se me di cus en No bel prijs win naar, was 
zeer ge ïnteresseerd in het pa ra nor ma le in het
al ge meen en in me di ums in het bij zon der, en
hij was het die de naam “ec toplas ma” 
in tro du ceer de.
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Vol gens IJsbrand Rog ge werd in
1916 ene Dr Dom brow ski toe ge -
staan wat ec toplas ma te ana ly se -
ren. Het bac te ri o lo gi sche rap port
cont sta teer de dat het een ei wit -
acht i ge stof was, waar in vet en
cel len van het men se lijk lichaam
wer den aang etrof fen.

Hoe het ook zij, in ie der ge -
val heeft ec toplas ma één heel
ver ve len de ei gen schap: Het ver -
draagt géén licht. Dat ver klaart
ook dat de ec toplas ma-pro du ce -
ren de me di ums vrij wel al tijd in
to ta le duis ter nis moe ten wer ken
of soms nog wel in heel, heel
zwak rood licht. Maar on danks
de duis ter nis kon den ze wor den
ga de ge sla gen met be hulp van in -
fra rood kij kers, en ook kon den ze
wor den ge fo tog ra feerd met be -
hulp van camera’s ge vuld met
film ge voe lig voor in fra ro de stra -
ling, of te wel warm te stra len. Bij -
gaan de foto’s waar op ec toplas me 
te zien is zijn dan ook re pro duc -
ties van infraroodopnamen. 

Me di ums die ec toplas ma pro -
du ce ren, waar schu wen er ook
steeds voor dat in géén ge val licht
ont sto ken mag wor den tij dens ses -
sies, want dat kan let ter lijk le vens -
ge vaar lijk zijn voor het me di um.
Een triest voor beeld in de zen is
het me di um He len Dun can, bij
wie tij dens een ses sie het licht

werd ont sto ken door een over ij ve ri ge en wan trou wi ge po li tie -
man die haar wil de be trap pen op be drog. Het ec toplas ma knal de 
let ter lijk te rug in het lichaam van He len en ze raak te be wus te -
loos. Een arts vond la ter twee de graads ver bran din g en op de plek 
waar uit het ec toplas ma naar bui ten was ge ko men. Ze her stel de
he laas niet van de klap en enk ele we ken la ter over leed ze.

Maar wat dóét ec toplas ma? Door mid del van deze vreem -
de sub stan tie kon den me di ums al ler lei hoogst bij zon de re ver -
schijn se len oproe pen. Zie hieronder: er komt een sliert ecto -
plas ma uit Webbers mond en in een la ter sta di um komt er nog
een uit zijn lichaam en die ver bin den zich met twee trom pet -

vor mi ge voor wer pen. Juist door die trom pet ten kwa men stem -
men van entiteiten van “gene zij de”. Stel verder vast dat de
deel ne mers ken ne lijk niets in de ga ten hadden. Dat klopt, want 
zo als ge zegd, zul ke ses sie von den in het to ta le donk er plaats.
Dit zijn in fra rood fo to's.

Ook ge beur den er an de re ding en tij dens zul ke ses sies: u ziet
hierboven hoe meu bel stuk ken wer den ge le vi teerd tij dens se an -
ces. Het meu bel stuk je links woog ruim 20 kilo, en bleef vol -
gens het ses sie ver slag lange tijd op de zelf de hoog te hang en. 
Zie verd er wel dat Web ber steeds was vast ge bon den aan de
stoel: be nen aan de stoel po ten, ar men aan de leu ning en. En
steeds ook was hij in die pe tran ce.

Tot zo ver Jack Web ber, die ove ri gens van oor sprong een
ong elet ter de mijn wer ker uit Wa les was, en he laas veel te
vroeg dit aard se le ven ver liet.

Les lie Flint — Nu dan meer over Les lie
Flint die ei gen lijk veel be lang rij ker is dan
Web ber, want van een groot aan tal van
zijn ses sies zijn hoor ba re be wij zen vast ge -
legd op band. Ook Flint was een een vou -
dig man, wiens edu ca tie niet verd er ging
dan die van de la ge re school. Voor dat hij
zich ge heel ging wij den aan het medi- um -
schap, oe fen de hij slechts een vou di ge be -
roe pen uit. 

Maar Les lie Flint is dus voor al be kend ge wor den als “Di rect
Voi ce Me di um”. Dat wil zeg gen dat er tij dens zijn ses sies
stem men wer den ge pro du ceerd, die niet al leen vol ko men na -
tuur lijk klonk en en ge ar ti cu leerd spra ken, maar ook dui de lijk
die wa ren van vrou wen en kin de ren, en soms ook in an de re ta -
len dan Flints moe der taal, het Engels.

Geen kunst, brom den de kri ti ci: ge woon buik spre ke rij.
Wel nu, ik be schik over een band op na me van een ra di opro -
gram ma uit de ja ren 70 waar in het werk van Les lie Flint uit -
voe rig werd be spro ken (en Flint zelf ook aan het woord
kwam). Daar in ver klaar de een pro fes si o ne le buik spre ker,
Haak van Over loop, zon der enig voor be houd dat wat Flint aan 
stemmen produceerde onmogelijk door een buikspreker kon
worden na ge daan. Be hal ve dat, het staat on dub bel zin nig vast
dat de stem men die Flint pro du ceer de niét uit zijn mond kwa -
men, maar in te gen deel, die stem men kwa men al tijd van af een
punt rechts bo ven zijn hoofd (van uit de toe schou wer ge zien).
Via in fra rood kij kers kon men daar een uit ec toplas ma ge vorm -
de “voi ce-box” zien hang en, als het ware een twee de strot ten -
hoofd, en dat werd ge bruikt door de en ti tei ten van “gene
zij de” om hun stem men ten ge ho re te breng en. Omdat het om

2

Te rug keer 18(2), zo mer 2007

Jack Webber produceer -
de steeds grote hoeveel -
heden ectoplasma, terwijl
hij in trance, en vastge -
bonden, op een stoel zat.

Ectoplasma komt uit de 
oren van Webber terwijl
hij in trance is.



een ec toplas tisch fe no meen
ging, had den de ses sies dus
al tijd plaats in het donk er.
Er be staat ech ter een in fra -
rood fo to waar op u ziet hoe
zich ec toplas ma aan het vor -
men is op de rech ter schou -
der (vanuit de toe- schou wer 
gezien) van Flint. Zie de
foto links!

Mee stal be perk te het
aan tal stem men zich tot één, 

maar soms spra ken meer de re stem men te ge lijk, en zelfs ge -
beur de het dat Flint zèlf sprak of hoest te ter wijl de stem men
ge woon door ging en – een fe no meen dat zelfs de knap ste buik -
spre ker niet klaarspeelt!

Strenge proeven
Tij dens zijn le ven was Flint be hoor lijk be kend in zijn ge boor -
te land en ook daar bui ten. Ook was hij het me di um dat wel licht 
de streng ste fy sie ke proe ven on der ging. Hij werd ge test door
le den van de ui terst kri ti sche (maar in be gin sel wel wil len de)
So cie ty for Psychi cal Re se arch, het ter we reld waar schijn lijk
meest ge res pec teer de in sti tuut op het ge bied van dit on der -
zoek, èn ook nog door een hoog le raar van de Co lum bia Uni -
ver si teit te New York. 

Wat deed men? Flint werd vast ge bon den aan een stoel die
niet kon ver schui ven. Zo wel zijn ar men als zijn romp wer den
vast ge maakt aan die stoel. Men plak te een bre de strook pleis -
ter over zijn mond en wel zo dat de lip pen niet van el kaar kon -
den, en ten slot te kne vel de men hem ook nog eens. En men
bond een keel mi cro foon vast aan zijn hals om te con tro le ren
of er wer ke lijk geen ge lui den uit zijn keel kwa men. Wel ke
strenge voor zorgs maat re ge len wilt u nog meer? 

Wel nu, de stem men bléven ko men, luid en dui de lijk! En
steeds van af een punt rechts bo ven zijn hoofd (van uit de toe -
schou wer ge zien dan). Via de in fra rood kij ker zag men daar
een “voi ce box” (“strot ten hoofd”) van ectoplasma.

Flint heeft zich meer ma len ter be schik king ge steld voor
deze proe ven, maar ten slot te is hij diep te leur ge steld weg ge lo -
pen, om dat het een keer voor kwam dat de pleis ter op zijn
mond een heel klein beet je ver scho ven leek. De proef werd

waar de loos ver klaard… Flint boos, want die ver schui ving was 
ver oor zaakt door he vi ge jeuk en dan wil zo’n pleis ter wel iets
ver schui ven als je je mond beweegt. Hij was zo te leur ge steld
dat hij van af toen wei ger de nog verd er mee te doen met de
proe ven van de SPR, ook om dat één van de deel ne mers aan de 
proe ven bleef vol hou den dat het om buik spre ke rij ging. Wat
dus ge woon vol sla gen on zin was.

Toch is het ver schijn sel dat Flint wist voor te breng en voor 
ons be waard ge ble ven dank zij twee men sen: Bet ty Green en
Ge or ge Woods… Zie de foto op de vol gen de pa gi na..

Ja ren lang zeul den zij door Lon don met lood zwa re band -
re cor ders (Ik spreek nu over ja ren 50, 60 en 70) elke veer tien
da gen naar Flint, en dan had den zij met hem privé-ses sies die
ze al le maal op na men. De ban den van deze ses sies zijn be -
waard ge ble ven tot op de dag van van daag, en ik kan u wel
zeg gen dat ze zéér bij zon de re op na men be vat ten. (Al deze op -
na men kun nen nu be luis terd wor den via het in ter net, en dan
valt het wel op dat de kwa li teit na veer tig ja ren of zo he laas 
be hoor lijk achteruit is gegaan.)

Let wel: Flint ont ving da ge lijks vele men sen, uit heel
Enge land, en ook van het vas te land van Eu ro pa. In de loop
der ja ren kwa men dui zen den bij hem en con vers eer den met
over le den ge lief den als of die naast hun za ten in de huis ka mer
op de bank. Er zijn vele ver kla ring en van men sen die zei den
dat de stem men van de over le de nen exact over eenk wa men met 
de stem men tij dens hun le ven en dat ze ding en zei den die het
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Een van de vele proefnemingen met Flint, door leden van de
SPR. De test-se ance werd geleid door Drayton Thomas (rechts).
Flints handen werden vastgehouden door de leden Conan en
Shaw. Andere proefnemingen waren nog veel rigoreuzer. Maar
de stemmen bleven gewoon doorkomen. 

Flint getest in 1972. Hem werd een brede pleister op zijn mond
geplakt, en hij werd ook nog eens gekneveld. Zie foto hieronder/

Flint gekneveld en
vastgebonden op een
stoel. Niettemin bleven 
de stemmen komen,
luid en duidelijk.



me di um, Flint dus, on mo ge lijk had kun nen we ten. Soms ging
het verd er dan dat: zo is het be kend dat via Flint een over le de -
ne aan zijn weduwe een compleet boek dicteerde. 

Uitverkoren
Maar daar bleef het niet bij. Flint werd door “de an de re zij de”
uit ge ko zen voor een bij zon de re op dracht. Op een dag in 1955
kwam er een heel me lo dieu ze en be schaaf de vrou wen stem
door en die deel de het vol gen de mee (ver taald uit het Engels):

U gaat een aantal bijzondere boodschappen voortbrengen en
ik raad u aan door te gaan met deze contacten om zo
kracht op te bouwen en aldus de verbinding mogelijk te
maken die we doelbewust hebben gepland voor uw geluids -
banden. Er zijn zielen aan deze zijde wier grote wens het 
is van deze gelegenheid gebruik te maken voor het door-
ge ven van boodschappen en het mechanisme te verklaren
van de com mu nicatie tussen uw wereld en de onze. 

Wij hebben be reid willige help ers nodig aan uw zijde. Wij
hebben serieuze, rechtschapen mensen nodig die bereid
zijn veel tijd hier aan te besteden. 

De banden die u opneemt zullen ons de gelegenheid geven
veel mensen te bereiken in alle delen van jullie wereld. Wij
zullen verschillende zielen uit de ver schillende sferen tot u
doen komen voor het aangaan van gesprekken en het
geven van lezingen. U bent heel belang rijk voor ons omdat
wij weten dat u oprecht bent.

Wij weten dat wij dankzij jullie veel kunnen bereiken, daarom
zullen wij met regelmatige tussenpozen bij u komen.

Veel zal afhangen van dit regelmatige con tact. Wij willen dat u
zich daar aan houdt en het niet verbreekt.

Van af toen kwa men op ge re gel de tij den al ler lei “en ti tei ten”
door en soms wa ren dat “zie len” van men sen die tij dens hun

le ven een gro te naam had den. Laat ik een aan tal noe men: 
Ma hat ma Ghandi – de stich ter van India, Ta go re – de be roem -
de Beng aal se dich ter, Ko ning in Vic to ria, Ru dolf Va len ti no –
de be roem de har ten bre ker van Hol ly wood, Her bert Hoo ver —
voor ma lig Ame ri kaans pre si dent, Char les Richet – de No bel -
prijs win naar, en nog vele an de ren.

Een opname afgespeeld
Tij dens mijn le zing over dit on der werp voor een se lect ge zel -
schap waar in kri ti sche beta-we ten schap pers voor kwa men, liet
ik één stem ho ren, na me lijk via één van de vier spo ren op het
gram mo foon plaat je. Na het af lui ste ren ont spon zich deze kor te 
di a loog:

– Waar de toe hoor ders, was dit een vrou wen stem
of een man nen stem?
– [Antwoord (un aniem en zon der aar ze ling): Vrou wen stem!] 4

– Klonk ge heel na tuur lijk of niet? [Antwoord: JA!]
– U wilt na tuur lijk we ten van wie? [Antwoord: JA!]
– Wel nu, deze stem werd op ge no men op 27 ja nu a ri 1964. En
de stem was van een be roemd ac tri ce die voor al glo rieer de als 
Sha kes pe a re-ver tolk ster. Zij heet te Ellen Ter ry, werd tij dens
haar le ven in de adel stand ver he ven – werd dus “dame”—  en 
zij leef de van 1847 tot 1928…  Dus ten tij de van deze op na me
was zij al 36 jaar dood…

Was het wèrke lijk Ellen Ter ry?  Dat kun nen we na tuur lijk
nooit we ten. Maar, men wist des tijds con tact te leg gen met een 
vroe ge re vrien din van Ellen Ter ry en die her ken de de stem
zon der aar ze len. Maar be lang rij ker was dit: er bleek nog een
oude gram mo foon plaat te be staan waar op de stem van Ter ry
klonk. De twee stem men ble ken iden tiek… 

Hie ron der volgt de Ne der land se ver ta ling van de tekst die de
en ti teit Ellen Ter ry uit sprak op het gram mo foon plaat je; de op -
na me was van 27 ja nu a ri 1964.

“Ik kan slechts dit aan u zeggen en aan allen die luisteren –
weest niet bang om van uw wereld naar de onze over te
gaan. Het is het grote avontuur, het grote ontwaken in een
grootsere wereld van heerlijkheid, schoonheid en vrijheid
van gedachte.

Dit is waarlijk een geestelijke wereld, maar niet zoals de mens
die heeft afgeschilderd. Het is werkelijk zó, zó an ders. Zo
ongelooflijk levend, zo vitaal, zo geweldig ver verwijderd als 
het ware van het menselijke bevattingsvermogen, dat het
niet an ders omschreven kan worden. Men kan het slechts
voelen, kennen en gewaarworden, zo groots is het en zo
mooi.

Weest niet bang om van uw wereld over te gaan naar de onze,
want in welke levensomstandigheden u ook moge
binnentreden, hoe laag die ook mogen zijn, zij zullen een
afspiegeling zijn van de omstandigheden in uw wereld en
van uw overgang en speciaal van uw ontwikkeling, of het
ontbreken daarvan – zo zult u omstandigheden aantreffen
die op u afgestemd zijn.

Al mogen die misschien sommigen duister en som ber
toeschijnen, al naar hun licht, toch is er vrijheid om zich uit
te drukken, te ontplooien en te ontwikkelen.

Hier betekent een geestelijk leven een leven van volkomen en
ab so lute vrijheid waarin men alle ervaring en kennis in zich
kan opnemen. Grote leraren uit andere sferen komen naar
de lagere om raad, leiding en steun te geven. >>
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George Woods en Betty Green met hun apparatuur waarmee ze
de stemmen van Leslie Flint opnamen. 



Hier heerst volkomen eenheid, harmonie en liefde. Hier heerst
waarlijk broederschap. Hier vindt men de wijsheid aller
tijden die op velerlei wijze tot uitdrukking wordt gebracht
door alle soorten van mensen zonder aanzien van enige
aardse opvatting van klasse, geloof, of kleur. 

Ik meen dat de mensheid in uw wereld wordt tegengehouden
omdat zij zich helaas vast klampt aan oude ideeën en
idealen, aan overleefde geloven en godsdiensten, aan
barrières die het gevolg zijn van klassebewustzijn en
onwetendheid, en omdat de mensen van het ene land
gescheiden worden gehouden van die van het andere door
vaderlandsliefde en onwaarachtige idealen. Wij willen de
barrières slechten die de mensen gescheiden hebben
gehouden. Wij willen een nieuw besef brengen van Gods
liefde en bedoeling en u een blik gunnen in wat waarlijk een 
geestelijk leven is.

Mijn zegen aan u allen en aan u beiden [Green and Woods] in
het bijzonder.”

Wie naar deze stem heeft ge luis terd, kan slechts on der de in -
druk ko men van de schoon heid er van, af ge zien van het feit dat 
het ab so luut om een vrou wen stem gaat. Wie na der hand de 
ei gen lij ke stem van de man Les lie Flint heeft ge hoord, kan
slechts tot de con clu sie ko men dat die zelf on mo ge lijk zo’n
mooie, me lo dieu ze vrou wen stem kon voort breng en.

Bedrog?
Toch heb ben ve len, on der wie no toi re kri ti ci, de nei ging dit al -
le maal af te doen als fa li kan te la rie koek, en te ge lijk als een
knap op ge zet te zwen del. Dit is ge woon kwaad aar di ge on zin,
want tal van on der zoe kers heb ben Flint juist be hoor lijk aan -
ge pakt, en er voor ge zorgd dat hij geen be drog kón ple gen (als 
hij daar toe al de nei ging zou heb ben ge had…). Lees el ders in
dit ar ti kel nog maar eens na wat de on der zoe kers al le maal 
de den om te voor ko men dat Flint iets geks uit haal de. Maar la -
ten we nu eni ge an de re mo ge lij ke kri tiek-pun ten door ne men.

— "Alles in het donk er…dan kan het niet an ders dan ge woon
be drog zijn." Op dit ar gu ment is reeds uit voe rig ing egaan,
maar hier zij aan toe ge voegd dat Flint ook heeft ge werkt bij
zwak rood licht. De stem men die dan door kwa men wa ren toen 
wel zwak ker. Als het rode licht werd uit ge daan, wer den de
stem men ogen blik ke lijk veel kracht i ger. 
— “Er wa ren me de plicht i gen in het spel: in een an de re ka mer
zat ie mand an ders ant woor den te ge ven via een mi cro foon.”
Antwoord: on zin – de stem men ble ven ko men, ook on der
streng ge con tro leer de om stan dig he den. Er wa ren dus geen
ver bor gen mi cro foons, ge hei me ka mers, etc.. IJsbrand Rog ge
zegt hier over: “Deze te gen wer ping gaat moei lijk op in ge val -
len waar bij Flint on voor be reid bij an de ren aan hui us, in een
le ger ba rak, in gro te za len, the a ters, ker ken, ho tel ka mers of
zelfs in de open lucht zijn gave heeft ge de mon streerd.” Zie
verd er het laat ste punt.
— “Het me di um had van te vo ren ge ïnformeerd voord at hij
zijn be zoe kers te woord stond.” Antwoord: on zin – hij ont ving 
zo veel men sen uit het ge he le land en van het vas te land van
Eu ro pa dat het fy siek en fi nan cieel on mo ge lijk was zul ke
enor me hoe veel he den in for ma tie te ver za me len.
— De stem men wa ren van te vo ren op ge no men. Onzin: hier
wordt geen re ke ning ge hou den met het feit dat de stem men
meest al recht streeks met de aan we zi gen con vers eer den.
— “Hij vroeg geld.” Antwoord: nou en? Mocht-ie èrgens zijn
brood mee verd ie nen? Het ge beur de trou wens vaak ge noeg
dat er géén stem men door kwa men, en Flint was daard oor
steeds aar dig in ver le gen heid ge bracht. Als het mis ging bracht
hij zijn klan ten dan ook niets in re ke ning. IJsbrand Rog ge zegt 
hier: “Het ligt voor de hand te ver on der stel len dat als hij de
stem men zelf be wust voort bracht, blan co se an ces niet zou den
voor ko men. Hij wei ger de dan elke ver goe ding.”
— Nog één “ver kla ring” van een cri ti cus: "er zou spra ke ge -
weest zijn van mas sa le hal lu ci na tie… dus men zou, al le maal
te ge lijk, die stem men slechts in het hoofd heb ben ge hoord."
Een rond uit dom me ver kla ring: stem men in het hoofd la ten
zich in het al ge meen niet luid en dui de lijk via een mi cro foon
op ne men op een band.
— “Het was ge woon een goe de buik spre ker.” Een ant woord is 
reeds ge ge ven, maar in de zen kan een ex tra ver kla ring aan vul -
len de in for ma tie ver schaf fen.  Deze is af kom stig van Wil li am
R. Ben nett, hoog le raar in de elec tro tech niek aan de Co lum bia
Uni ver si teit: 

“Mijn er va ring met de heer Flint heb ik uit de eer ste hand: 
ik heb de on af hank elij ke stem men ge hoord. Mo der ne on der -
zoeks tech nie ken die bij vroe ge re tests nog niet ter be schik king
ston den, on der schrij ven bo ven dien de con clu sies van des tijds,
doord at ze uit wij zen dat de stem men niet van hem af kom stig
zijn. Maar als men gron dig te werk wil gaan, moet men ook de 
mo ge lijk heid van le ven de me de plicht i gen in over we ging ne -
men – ze ker als de se an ce in de hui se lij ke om ge ving van het
me di um zelf wordt ge hou den. Deze sug ges tie bleek voor mij
niet lang er houd baar bij zijn be zoek aan New York in 1970,
toen in een ge ïmproviseerde se an ce in mijn ap par te ment de -
zelf de stem men niet al leen te ho ren wa ren maar aan ge sprek -
ken met de gas ten deel na men. De or ga ni sa tie en voor be rei din - 
gen om een heel to neel ge zel schap voor dat doel mee te smok -
ke len lij ken me te im mens om in ernsti ge over we ging te wor -
den ge no men.”  

Dit zegt méér dan  ge noeg...

5

Te rug keer 18(2), zo mer 2007

De in haar dagen zeer beroemde Shakepeare-vertolkster Dame
El len Terry. Ik heb deze foto enigszins verzacht, want de kwaliteit
van de foto die ik van het internet haalde was dermate slecht dat
het leek of zij heel pokdalig was.



Het is trou wens op val lend dat ik in geen enk ele kritische tekst
over pa ra nor ma le fe no me nen en me di ums de naam Les lie
Flint ben te geng eko men.Wel tal lo ze ver ha len over me di ums
die be trapt wa ren op be drog (met de daar op vol gen de con clu -
sie dat dus àlle me di ums be drie gers zijn…etc). Kritici kon den
blijk baar niet hun ving er  ach ter de gave van Flint krij gen.
Echter ook in tal van boe ken over het pa ra nor ma le komt de
naam Les lie Flint niet voor.

Conclusie
Les lie Flint heeft ge du ren de zijn lange le ven keer op keer be -
we zen dat zijn me di a mie ke gave vol ko men echt was. Hij
stond in de zen ech ter niet al leen. Er zijn meer di rec te-stem -
menme di ums ge weest, waar som mi gen nog be ter wa ren dan
hij, zo als zij die meer de re stem men door kre gen in tal van an -
de re ta len. (Flints en ti tei ten spra ken in het al ge meen al leen
Engels). Maar daar van be staan he laas geen op na men, om dat
ze zich voord eden aan het be gin van de twin tig ste eeuw. In het 
hui di ge tijds ge wricht ech ter doet weer een di rec te-stem men fe -
no meen van zich spre ken. Zijn naam is Da vid Thom pson en
hij woont en werkt in Syd ney-Aus tra lië en ook via hem vin -
den zeer bij zon de re ge beur te nis sen plaats. Maar daar over
hoop ik u een an de re keer te be rich ten.

Ik ben juist uit voe rig ing egaan op het werk van Flint, om -
dat één van de stem men was van een me neer Biggs die prach -
tig zijn ster vens pro ces in clu sief over gang naar een an de re
di men sie be schreef, die daar bij in vrij wel al les over eenk wam
met een klas sie ke BDE: een door gang naar een an de re we reld  
met groe ne vel den, een stroom pje (de be ken de grens?) en de
ont moe ting met een dier baar fa mi lie lid, na me lijk zijn moe der,
die hem let ter lijk “af haal de” en nu eens niét zei dat “het nog
niet je tijd is en dat je daar om te rug moet…”  waar mee de er -
va ring als het ware werd vol tooid.

Ver der staat het voor mij vast dat de stem men van Flint
niet een hand i ge gochel truc zijn ge weest, maar dat ze op een
zeer bij zon de re ma nier wer den voort ge bracht en dat ze een
kracht i ge aan wij zing vor men voor het be staan van een an de re
di men sie waar be wust zijns in hou den na de dood van het fy sie -
ke lichaam ver blij ven – in die zin ge ven ze aan vul len de en be -
ves ti gen de in for ma tie over de ervaringen van BDE-ers.

* * *

Noten

1— IJsbrand Rogge, Dood Geen Einde, Indrukwekkende
getuigenissen voor een leven na de dood; uitgeverij De Driehoek, 
Am ster dam, geen jaar vermeld, maar waarschijnlijk 1979. 
Alleen nog antiquarisch verkrijgbaar. Hopelijk dan wel inclusief het
grammofoonplaatje. (zie de cover hieronder)

2 — Leslie Flint, Stemmen (autobiografie zoals verteld aan een
ghoswriter), Fontein Fo lio, De Bilt, 1975. Alleen nog antiquarisch
verkrijgbaar (zie de cover hieronder). Onlangs is een nieuwe druk van
het Engelse Origineel “Voices in the Dark” uitgekomen. Deze is ver -
krijgbaar via de home page van de Leslie Flint Ed u ca tional Trust in
Engeland, www.leslieflint.com

3 — Alle belangrijke bandopnamen van de stemmen van Leslie Flint
zijn nu als MP3-bestanden via het internet afluisterbaar. De kwaliteit is
echter soms zeer verslechterd over de afgelopen 30-40 jaar. Redelijk
tot goede kwaliteit vindt u op www.leslieflint.com, waar u ook veel
informatie en fotomateriaal kunt vinden. IJsbrand Rogge biedt op zijn
website www.xs4all.nl/~wichm/deathnoe.html ook fragmenten van
hoge kwaliteit aan. Onder andere de originele Engelstalige en hier
getrans cribeerde en vertaalde opname van de stem van de entiteit 
El len Terry komt bijzonder mooi tot zijn recht.

4 — De Amsterdamse spraakleraar Jaap Hoogstra verzekerde destijds 
dat geen man de prachtige vrouwelijke stem van El len Terry zou
kunnen imiteren. Men zou zich verder kunnen afvragen hoe Flint het
voor elkaar kreeg stemmen te imiteren van overleden familieden van
de aanwezigen, welke stemmen hij nog nooit had gehoord.

5 — Tegenwoordig is weer sprake van een di rect-stemmenmedium,
namelijk de Australiër Da vid Thompson. Ook hij laat zich bespieden
onder zwak rood licht en worden er geluidsopnamen gemaakt van zijn
se ances. Ik vind die over het algemeen van ietwat tegenvallende
kwaliteit. De microfoon lijkt mij te ver van het me dium te staan waar-
door de doorkomende stemmen ietwat teloor gaan in het geroezemoes 
van de bezoekers aan de se ances. Deze se ances zijn te beluisteren
via de website van de Australische ad vo caat Vic tor Zammit, die één
van de vaste bezoekers is. www.victorzammit.com

* * *
*
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