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Inleiding

 

Mijn vader trad in de beginjaren vijftig op als 

toneelhypnotiseur onder de naam Ligando. Op 

het podium nodigde hij vrijwilligers uit die hij 

hypnotiseerde; hij bracht ze in een soort trance. 

Vervolgens suggereerde hij bijvoorbeeld dat ze 

niet in staat waren om nog een stap te verzetten 

of dat ze omringd waren door een ‘magnetisch 

veld’. Zo kon de gehypnotiseerde proefpersoon 

ineens een luciferdoosje niet meer van de tafel 

tillen. Of hij liet ze een aardappel eten met de 

mededeling dat het een overheerlijke, sappige 

sinaasappel was, en zoveel meer experimenten 

waar met ongeloof naar gekeken werd. Zeker in 

een tijd zonder elektronisch en internetgeweld 

was dit een hilarisch schouwspel! 

Later, in de zestiger jaren, toen ik me meer be-

wust werd van wat hij nou precies deed, zei ik 

tegen mijn pa dat ik óók het pad van hypnotiseur 

wilde bewandelen. Een dikke tegenvaller, want 

hij vond mij nog veel te jong om een dergelijk 

avontuur aan te gaan. Pas veel later begreep ik 

waarom. Hypnose vergt een bepaalde overtui-

gingskracht en volwassenen lieten en laten zich 
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niet de wetten voorschrijven door een knaap van 

veertien. Echter, het liet mij niet los en ik las al-

les wat ik te pakken kon krijgen over hypnose. Ik 

las, ik oefende en ik trachtte vooral te begrijpen! 

Vastbesloten om hypnotiseur te worden, begon 

ik op vijftienjarige leeftijd te experimenteren op 

mijn jongere broertje. Mijn broertje had vroeger 

last van vervelende en onrustige angstdromen. 

Verschrikt werd ie dan wakker en kon niet meer 

in slaap komen. Ik gaf hem slaapsuggesties waar-

in hij zich moest inbeelden dat hij als de ‘held 

van z’n dromen’ de hoofdrol zou vervullen. Ik zei 

bijvoorbeeld dat hij tijdens z’n droom als een on-

overwinnelijke voetballer vanuit alle mogelijke 

posities kon scoren en dat ze hem op een schild 

door het stadion zouden ronddragen. Het werkte 

perfect! Hij sliep sindsdien als een roosje en zag 

in de ochtend alweer uit naar de volgende avon-

turen die ik hem liet beleven. Nadeel was wel 

dat ik de volgende ochtend de meest woeste ver-

halen moest aanhoren. Het vergrootte zijn zelf-

vertrouwen enorm, al is hij dan geen voetballer 

geworden. 

Het verbaast mij telkens weer wat voor krach-

tig fenomeen hypnose wel niet is. Wat te denken 


