
Waar ga je eigenlijk heen als je heengaat? Wat is er na de dood? Is er 
überhaupt iets na de dood? Af en toe heb ik het gevoel dat een onzicht-
bare hand mij helpt, is dat ...? Kan die mij nog zien? Kan ik hem nog 
zien? Of horen...? De dood. Soms komt het geleidelijk, glijdt het als een 
zwarte schaduw over ons leven. Soms komt het heel snel om er abrupt een 
einde aan te maken. Maar voor de bandstemmen-experts Herman Baars, 
Alex Ottens en Henk Stooter, staat het onomstotelijk vast: “De dood is het 
begin; er verdwijnt niets, er verandert slechts iets.”

“Voor mij is het Bandstemmen 
Fenomeen een opening naar de 
geest,” vertelt Herman Baars. 
“Het is een prachtig en uniek 
fenomeen.” Het Bandstemmen 
Fenomeen zoals het in het 
Nederlands wordt aangeduid, 
wordt meestal EVP genoemd 
wat staat voor Electronic Voice 
Phenomena. Herman kwam 
in de jaren tachtig met EVP in 
aanraking. “Ik las voor het eerst 
over dit fenomeen in een arti-

kel over Branton de Geus 
(een van de bekendste 
Nederlandse grondleg-
gers van EVP, overleden 
in 2004 – red.). Op de 
een of andere manier 
trok het me direct. 
Bovendien was ik zend-
amateur en had ik alle 
benodigde appara-

tuur bij de hand. 
Toch heb 
ik het niet 
meteen in 

de praktijk gebracht; ik was er 
gewoon nog niet klaar voor.”

Overleden vader
“Dat gebeurde later,” vertelt 
Herman verder. “Toen ik door 
toeval tijdens een lezing over psy-
chometrie naast Jan van Aesch 
kwam te zitten, een bedreven 
bandstemopnemer. Nog diezelfde 
avond heeft Jan me geleerd hoe ik 
bandstemmen kon opnemen. De 
eerste keer dat ik zelf een stem 
opnam, wilde ik contact met mijn 
overleden vader. Ik vroeg hem: 
‘Hoe is het daarboven, hoe gaat 
het?’ En ik kreeg direct een zeer 

duidelijke bood-
schap van hem 

door. Hij be-
dankte mijn 
moeder voor 
alles wat ze 
voor hem in 
dit leven had 

gedaan. Dat 
was zo fantas-
tisch mooi, ik 

krijg er nu nog de kriebels van. 
Mijn moeder was natuurlijk ook 
zeer verrast en blij dit te horen. 
En een paar weken later vroeg ze 
mij: ‘Herman, is er nog nieuws 
van boven?’ Maar zo werkt het na-
tuurlijk niet.” Ook Henk Stooter 
beoefent EVP voornamelijk 
omdat het hem helpt in zijn spiri-
tuele ontwikkeling. Hij heeft zijn 
gave ontwikkeld om entiteiten die 
hier ongewild zijn blijven hangen 
en voor problemen zorgen of ie-
mands aura vervuilen, te herken-
nen en hen naar het Licht te hel-
pen. Vanaf het eerste 
contact kreeg 
hij bewijzen 
dat EVP ‘echt’ 
is. “Op mijn 
a l l e r e e r s t e 
vraag of ze mij 
wilden helpen, 
klonk prompt: 
‘Maar we helpen 
jullie toch!’ door 
de boxen”, 
ver t el t 

Van links naar rechts: 
Alex Ottens, 
Henk Stooter en 
Herman Baars

Het Hiernamaals 
wil met ons praten
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hij. Henk introduceerde daarna 
Alex Ottens, een collega, in 
de mysterieuze wereld van 
het Bandstemmen Fenomeen. 
Samen hebben ze, geïnspireerd 
en bijgestaan door de kennis 
en ervaring van Herman, de 
website www.evp-voices.com 
opgezet. Vooral sinds de fi lm 
Whitenoise in Nederland is 
uitgekomen, wordt de site erg 
vaak bezocht. Alex: “De fi lm is 
nogal ‘Hollywoodachtig’ neer-
gezet en ze hebben naar onze 
mening EVP niet realistisch 
weergegeven. Veel mensen heb-
ben nu een vertekend beeld, 
denken dat EVP eng is en zit-
ten met vragen.” Mede om die 

reden mag ParaVisie een kijkje 
achter de schermen nemen om 
het hoe en waarom achter het 
Bandstemmen Fenomeen te 
ontmaskeren.

Zuivere intenties
Branton de Geus schreef in 
zijn boek over bandstemmen: 
‘We horen de Stemmen, maar 
hoe ze ontstaan is een mysterie. 
Daarom gaan we beschrijven hoe 
we deze Stemmen kunnen opne-
men.’ Maar is het Bandstemmen 
Fenomeen niet gevaarlijk? Ja en 
nee. Het is, zoals het in feite 
voor de meeste spirituele zaken 
geldt, een kwestie van de juiste 

intentie. Begin er niet aan 
als je ook maar enige be-

denkingen hebt. Of doe 
het dan in ieder geval 
samen met een ervaren 
EVP-er. Het fenomeen 
is niet bedoeld om 
een regenachtige dag 

door te komen. Evenmin om 
samen met vrienden tijdens een 
gezellige avond even ‘opa’ op te 
roepen. Je doet het met respect 
of je doet het niet. Herman: “Zij 
willen contact met ons om ons te 
helpen op ons spirituele levens-
pad. Ze zijn zo mooi, het zijn 
echt schatjes.” Stel je voor hen 
open. Vertel hen dat je intenties 
zuiver en liefdevol zijn en dat je 
graag ook zo beantwoord wilt 
worden. Want jouw afstemming 
verbindt je met de entiteiten. Is 
die negatief, dan krijg je hoogst-
waarschijnlijk een negatieve 
verbinding en andersom. Dus 
een positieve instelling is ont-
zettend belangrijk. Leg uit wat 

je wensen zijn; wil je hun helpen 
of heb je vraag? Als je net begint 
met experimenteren kun je dat 
ook gewoon zeggen en vraag of 
ze jou willen steunen.

Wat heb je nodig?
Er zijn talloze manieren om EVP 
te beoefenen; je kunt het zo duur 
en ingewikkeld maken als je zelf 
wilt. De schaaldraai-methode is 
een van de eenvoudigste manie-
ren om te beginnen, ook qua ap-
paratuur. Het enige wat je hier-
bij nodig hebt, is een microfoon, 
een cassetterecorder en een 
radio. De term ‘schaal’ heeft te 
maken met de frequentieband 
die je van links naar rechts en 
terug af kunt draaien. Heel han-
dig is een radiocassetterecorder, 
dan heb je namelijk een radio, 
microfoon en recorder ineen. 
Let erop dat de zoekknop voor 
de radiozenders soepel loopt, 
zodat je het makkelijk heen en 

weer kunt draaien. Door er een 
grote schijf op te bevestigen, 
kun je gedetailleerder zoeken. 
Alex: “Ik heb er gewoon een 
cd-rom opgeplakt, ziet er mis-
schien niet uit maar het werkt 
prima.” Voor het afl uisteren is 
een koptelefoon zeer gewenst. 
Zorg dat je tijdens de opnames 
zo min mogelijk last hebt van 
bijgeluiden en zet eventueel de 
telefoon en deurbel uit. 

EVP en de 
Schaaldraaimethode

Als je alle benodigde appara-
tuur hebt, kun je beginnen met 
de opname. Volgens de gevor-
derde opnemer kun je EVP het 
beste beoefenen rond 18.30 en 
21.00 uur. Omdat het opnemen 
van stemmen veel concentratie 
vergt, is het verstandig om nooit 
langer dan 5 à 10 minuten op 
te nemen. Herman: “Het is be-
langrijk dat je rustig en gefocust 
bent. Neem van te voren altijd 
de tijd om jezelf ‘leeg te maken’ 
en ben je ervan bewust dat je 
niet iets kan of mag forceren. 
Je kunt nooit afdwingen dat je 
stemmen hoort en al helemaal 
niet van degenen die je juist zo 
graag zou willen horen.” Ook 
raden we iedereen aan om”, gaat 
Henk verder, “voordat je begint, 
jezelf altijd te beschermen tegen 
ongewenste entiteiten. Dit kun 
je doen door middel van een 
beschermingsgebed waarin je 
de Geesteswereld, waarmee je 
contact wilt, toespreekt.” 
“Elke opname beginnen we 
standaard met het noemen van 
de dag, de datum en de tijd,” 
vervolgt Alex. “Zeg je naam, 
heet hen welkom en vertel hen 
dat je wilt gaan opnemen.” 
Draai gedurende de hele opna-
me aan de schijf, bij voorkeur op 
de korte- of middengolf. Je kunt 

‘Ook heb ik via EVP ontdekt 
wie ik in een vorig leven was’
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bijvoorbeeld beginnen door te 
zeggen: ‘Hallo, vrienden van de 
Geesteswereld, mijn naam is ....en 
ik zou graag met jullie in contact 
willen komen. Stel nu je vraag of 
noem de naam van degenen met 
wie je in contact wilt komen en 
groet hen. Houd na elke vraag 
minimaal 15 seconden je mond 
zodat de entiteiten de gelegen-
heid krijgen om te reageren.” 
“Wees respectvol en duidelijk in 
alles wat je zegt en vergeet nooit, 
als je klaar bent met opnemen, 
om de entiteiten te bedanken 
voor hun aanwezigheid en hulp,” 
benadrukt Herman. 

Stemmen spreken
Nu kun je de opname gaan afl uis-
teren, wat nog niet zo eenvoudig 
is als dat het lijkt. Als je net begint 
en niet meteen stemmen hoort, 
geef niet op, maar probeer het 
een andere dag opnieuw. Het is 
ook zo dat je het beluisteren 
moet ‘leren’. Herman: “Ik vroeg 
eens een keer: ‘Jongens, kan 
het niet wat duidelijker?’ Want 
je moet zo goed luisteren! Toen 
zei mijn gids: ‘Jij moet open!’ En 
daar had hij gelijk in. Voor mij is 
het Bandstemmen Fenomeen ei-
genlijk ook zuiver een hulpmid-
del om mijzelf te openen en om 
met mijn gids te praten.” Vaak 
worden bandstemopnemers na 
verloop van tijd door de entitei-
ten herkend en dikwijls worden 
ze geholpen door een gids. Deze 
spirituele begeleider is in veel 

gevallen een overleden vriend of 
familielid. Henk: “Stemmen van 
bekenden kunnen heel anders 
zijn. Zo kan een vrouw spreken 
met een mannenstem en anders-
om, vaak herken je de stemmen 
door taalgebruik en intonatie. 
De Stemmen kunnen kort en 
snel, hoog of laag, van een man, 
een vrouw of van een kind zijn. 
Soms moet je de band vertraagd 
afl uisteren dan weer versneld. 
Het kan ook voorkomen dat je 
meerdere stemmen hoort. Je 
kunt zelfs middenin een gesprek 
komen. Het is grappig om je er 
dan in te mengen.” Soms krijg je 
heel direct antwoord op je vra-
gen. In dat geval kun je eventueel 
een nieuwe opname starten om 
wat gerichter vragen te stellen. 

Oneindig mooi
Herman: “Het antwoord kan 
heel verrassend zijn. Zo hadden 
we eens tijdens een lezing een 
mevrouw die vroeg hoe het met 
haar zoon was en wat hij daar 
nu deed. Ze kreeg als antwoord: 
‘Die verzorgt dieren.’ Waarop die 
mevrouw riep: ‘Dat bestaat niet! 
Hij trapte altijd de katten van de 
trap!’ Dat is een mooi voorbeeld 
wat aantoont dat als je hier iets 
verkeerds hebt gedaan, je het 
daar kan goedmaken. Daar hoef 
je dus niet per se mee te wachten 
tot een volgende reïncarnatie. 
Ze zeggen vaak ‘Rust in vrede’, 
nou die vrede is er wel, maar 
echt rustig heb je het niet. Het 

komt wel eens voor dat we con-
tact zoeken met een bepaald 
persoon en dan wordt er gezegd 
‘die is druk’ of ‘die is bezig’. Ook 
heb ik via EVP veel ontdekt over 
mijn vorige levens. Mijn laatste 
bestaan dateert omstreeks 1850. 
De Stemmen vertelden mij hoe 
ik heette, welk beroep ik deed en 
waar ik woonde. Later heb ik bij 
het bevolkingsregister zelfs een 
trouwakte uit dat leven kunnen 
vinden. Ik mocht dit alles weten 
omdat in dat leven nog karma 
lag. Nu kan ik veel dingen die 
ik in dit leven tegenkom beter 
plaatsen. Sinds ik de Stemmen 
kan horen, heb ik geen angst 
meer voor de dood. Want ik 
heb het bewijs dat er iets is wat 
heel mooi is, oneindig mooi. En 
dat is het waardevolste van het 
Bandstemmen Fenomeen; dat ik 
het mag uitdragen en de angst 
voor de dood kan wegnemen bij 
de mensen.” Of zoals Branton de 
Geus het stelde: “We zijn dank-
baar voor dit mysterie omdat 
het voor ons een bewijs is, dat 
het leven verder gaat en de dood 
slechts het stoffelijk lichaam 
treft. In plaats van te zeggen: ‘De 
dood is het einde,’ kunnen we 
zeggen: ‘De dood is het begin.’ 
Er verdwijnt niets, er verandert 
slechts iets.”

Tekst en foto’s: Mariëlle van der Zwet

‘De Mystiek is de schoonste en diepste 
ervaring van de mens. Wie deze ervaring 
niet kent; wie zich niet meer kan verwonde-
ren en bevangen worden door een verbijs-
terend ontzag, is al dood tijdens zijn leven’

Albert Einstein

Herman Baars 
achter zijn radio
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