
Het verhaal ls een fantastisch€ anekdolei perfecte kost

voorSaiBabafais,eerqro€pwaarlksedurendeeen korte

pêriod€ toeb€hooÍde. De naam Wolf 
^Iessiig 

is slrdsdier
n írljr geheusen blljven hansen, zonder dát ooit ireer

informatiê ovêr de man op mijn spoor kwaÍn. Totdal BÍian

Steel, voormallg volselins van de soeroe, over hem beson

te schriiveij en ikz€lf nre ,€Íieus in lvesslns besor te ve.
diepen.'VooÍalsros is Ínll veel ÍaadseLachtig omtrent de

Poolse jood ên li Rusland beÍoenrde entertêlner die

Àlesslng is gêweest, maar intrigeert me voor dit artikel

slechts het aspect lr coÍnbinatle met Sai Baba.

Volgens blosrarieèn, náa. zeggen gebaseerd op iníornratie

van í\4essing zelf, was Wolf GÍegoÍevich lMesslng (1899

1974) een zoon van de arnre, doch vrome Abraham À4es

sing en wêrd hij geboÍen in GoÍa Kalwa a, een kLelie

plaats b!itên Warschau dat indefiljd deelvan Rusland uit-

maakte.,vader 
^4esslrg 

werste dat zljn zesiaig zoontie

wolfele, beg ftisd met een goed veístand, naêr een schooL

zou saan waar hij opseleld zou kunrer worden tot rabbl.

Hetseen, aldus het verhaal, gebeurde. Echteí, op êlÍiaÍigê

le€ft1jd narn de iongen de benen. À4et amper een cert op

zakstaptehii, alleen, op deÍe n naarBerLijn. Hiibelandd€

er in d€ aÍme joodse wijk en schêÍelde fet senoes bli

elkaar oÍn te kunnen ov€neven. Tot op een dag hem alles te

zwáaÍ werd en hij flauwviel. Twee artsen in het ziekenhuis

waar h i naar toegêbÍacht was ortdekten toen zijn heldeÍ

/prdFgo!Êr ê' bíà.1.Êr h"- 1.orlc,t -1órêer'apê
sario, die vervolgens de jong€n ultbaatte als een attÍactie

teÍ vermaak van het EerLiins€ publiek. Gaandeweg ontwik

kelde À,lêssing zich tot een mentalisti zijn beÍoep werd

omschrever als psy.hii.h €ntunainer. Eer belansrljk ele-

ment in ziin showswás het'l€zen van sedachten'.lMefsen
uit het pubLiek werd de g€Legenh€id gegeven een klelne

opdrachi op te schrljven ên een pan€lkoos uit devoorstel

len welke taken 
^,,I€ssing 

zoLr nroeten volbÍengen. VeÍvol

gens 'laí tulessing de gêdárhte'r van d€ b€deiker van de

opdracht. Hii llep dêr b lvooÍbeeld naar rijX in dê zaalei
pakl€ bij mevrouw Y een haêBpeld uit het haar en over.

handigde dle aan peÍsoon Z. Dit alles zorder de opge.

schr€ven opdracht onder ogen te hebben gehad.

n 1915 werd Ívlessing lr Werer gestationeerd. DaaÍ, ver'

volst het verhaal, kwanr het tot een ortnroetlrg metAlbert

Einstein en Slsmund Freud. Belde seleêÍde'r wilden riin



talenl€n test€n. Tot op de dag van vandaag hêrirner lk nrij

rogoÊ-Êr_àlêbê\F.ê /"r lero, ) l "pÍ14"'-1Êr"e,
fa dato in eer aLrtobiografisch êrtlkel. "Ga naar dê kart ln

de badkamêÍ e'r háal €en haartang. Gê terug naaÍ Albert

Einsteif en Íek dÍie har€n uitzljn weelderise snor."'Nadat

N4essins de haatárg had sevonden deed hij als heÍn was

opgedroS" '. 
r'- ,d sa\ 70 3à ,l' Cee d doo lVP(qir3.eà'

ver dat hij de gedurende twee iêar die [4essing in Wen€n

verbleef ê€i aantal pÍoeven met hem deêd.

Dó .o gÊr dê nel dd rê \de 4,re)sir I sdTpl -Êt .r r11.

presaÍio de wereLd over. BehaLve EuÍopese srote steden als

Paijs, Londer, Ronre. Stockholrn, Rlga er Genève, was hij

op touÍnee in Zuld'Arnerika, Aziè er A!sÍallè. r 1927

bezocht hii lndla, memorêbel omdat hli eÍ lMáhatÍna

Gandhi ortnroetl€ en menrorabel varwege dê taak dl€

Gandhi voor ívlessing bedêcht: "Neem de fl!it van de tafel

en geefdie aár een van de mensen in de kaÍneí."'l\,lessing

oe€o Àat her re_rddl óF. o ó, sd\. To" 
' 

dÊ "àr à4. h'"
hij de fluit had ov€Íhandigd eÍop ging te speLen, bêgor

plotseLing€ên rnand lr de kanrertetrlllen envers.heen er,

bewegerd op het rltÍne vaf de klanken, eer bortsêkleurdê

slarg uitL Terug in EuÍopa verbleef 
^4essirg 

hêt volgerd€

decerilum vooÍnaÍneliik in Polef en werd uitêrmate sLrc

"(.o à \ fêldê z êldê. L ypt a \e-te|4:.dteade.

^4aar, 
zoals bekeid, v/erd in Duitsland en onrr ngende lar-

def de situatiÊ voor joden steeds dÍeigender. Voor

^4essing 
gold dit Ínet ram€ nadat hij ln 19jl Hitlers uitein

deLljk ondersansvoorspêld had. Dus vertrok Wolf l\4essins

ln 1939 naar RusLand om het iooit nreeÍte verlaten. Ïot aaf

ziin overLijden in 1924 heeft hlloveíalin dat immense land

voorstellingen sesever. zijn náam werd e€n begrip. [1en

ser dle heÍn niet eens sezier hádden, geloofdên op basis

van v€Íhalen van derder dat hii bli,onder€ gav€n had,

gavei waar overigens geen paÍanoíÍnale doch een ratlo

neel fysiologische verkLaÍing voor gezocht €n gegeven

werd. Desalnlettem n is het opnre*elijk dat 11€sslns zlch

de eeÍste veedlen iaaÍ order het slalin.regime heeft weten

le handhaven. Volgens 
^,4ess 

ngs nrenroires verraÍn loseph

Stalin niet alte lang na ziin aafkomí in Rusland van henr

en zou Stalin experimenten met heÍn hebbe. uitgevoeÍd-

0f dit waár ls, is eiigszins twiifelêchtig, maaÍ het nodigê

du dt erop dat l,,lessins inmiddels zo ruim bemlddeld mo€t

ziineeweestdalhijlrlg4rd€Russischeoverheideerm Ll.

taiÍ vlieglulg schonk, twe€ iaar Later g€volgd door een

donatl€ voor een twe€de vLlegtuig.

Messing-mythe
ln êên nol€ndop b€vat het bovenstaande de e{emênten

van de i,rlessing-irythe. HetveÍhaaloverzjn leven h€eft in

het weste'r bekendheid gekregen door publlcat es in het

parapsychologisch circult.' Ludnrila Zielinski baseerde zlch

in een árrlkelvooÍnamelljk op eef serie autoblogÍafische

art kêLên van 
^,lessing 

welk€ in fl{rrkd I R€l1gla ('Weten-

schap en Religle', een senri.populaiÍ atheistisch tijdschrift)

waren veÍschenen in 1965. Shella Oírander & Lynn

Schroeder bÍelddên dit m€t nog een aantal êndere

Russische aÍtlkelên €n verhalen van mensen die f,lessing

persoonlijk kênder uit tot een hoofdstuk in hun bestseLler

Pardpsychalogische anÍdekkingen achter het lzeren
6ordr,. Nadiêi zljn eí divers€ biosrafieën over 

^4esslrsveÍscherer: (mlnstenrl drie Russische,waarvan een in hei

Ef sels isverraald,' ei een Duitstalige." Waarrchljilljkis er

meerin de USSR ultgeblacht, Ínáardattaalgebied heefttot

dusveÍe srotendeels buiten Ínijn oidêrzoeksteÍein g€le.

gen.

De in het Engels vertaalde biogEfe ls geschrevên dooí

. .rd -L'gir. .'e, d , \., Wolt 1,4e)si,8 ", /., \ o rw

Aida [,likhailovna Rapoport (overleden in 196r, het paaÍ

had gêer klrd€rênJ €n bewerkt dooÍScolt Roso.0írander
er Schroeder schr€ven eÍ het voorwooÍd voor. "Getest door

Freud, Einstein, cand hi en Stallrl" vlngen ze hun stuk aan,

b€wererd dat nu eindelijk het nryíerle rcndom de masi

sche !lesslrg ult de doeken wordt gedaan. Terecht merkte

lule Elsênbud li een artlkel op dat Lunglns werk eerder

meer mystiflce€ít dár veÍheldert. Neem bijvoorbeeLd de

.LaiÍn van 
^,4essiig 

gêt€st t€ zijn dooÍ FÍeud (en Einsteln).

Wanneêr in deverschillende publicaties de íVessins Freud

Einst€lr ten uit de doêken wordt gedaan, worden afu'lsse

Lend Eiistein en FreLrd als lnitatiefneÍner van de ontmoe

tlrs senoemd, wordl als jaa al 1913 of 1915 gêgêv€n, en

vord de ontmoeting ln Elnsteins dàn w€l FÍeLrds appaÍte-

ment in Wenen plaats. Brornenondêrzoek toont aàr dal

Elnstein en Freud naar alle waarschijnliikheid elkaaÍ pas

voor hei eerst ln 1921 ortmoêt hebbei. Einí€ii he€ft

nooit in Wenen sewoofd en nergens ls bij Einsteir roch

Freud in brievenvan hefzelf, coíespondentiêvan ándêrer

t5
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ofanderszlfs informatle aangeÍoffer waaÍin dê rááÍn Wolf

Messins is g€vêLlen. ' Dit is op ziif m nst curieus. Op basls

van lvlessinss beschÍijving vaf het expeÍiment list het

namelljk in de lljn der verwachting dat [4essins ndÍuk

gemaakt zou moeten hebben op beide heÍen - er dus dat

zij €Íover secommuniceerd zouden moeten hebb€n nret

deíden. Dat dlt nl€t aantoonbaar het geval is, leldt tot de

verond€ístelling dat de test Ínet Einíeins snorharen een

Aangaànde de cándhl-l!lessing an€kdote: deze acht

IsFr bdÊ_ri."dlo-op êgad lrd"edee .irC.
aldiêntopgeÍn€ÍkttewordendatGandhiif lg2iheel ndia

door.'o êr prd. bê\leê oI oel ,g --\e, l\,1ê. ( 1gÊl

candhl plaatsgevond€n zou kunnen hebben. Een andeíe

kritlsche opmerking van Eisenbud betreft hei sebíek aar

uit d€ eerste hand geeft gewlcht aan de buit€ngewore v€í'

hal€n áang:andê de blizondeíê kwaliteitei die l\4essing

tentoorgespreld zou hêbben.

Fantastische hennneringen
Terugkeíend naarhet b€gin: hetverhaalvar 5aiBaba over

zijn ortnroeting rnetWolflllessing ln 1917 op een station lf
/ d- di" ê ooit '1"bb" pLoat.gF\o rd" \e,8o. .

het nratêriaalvan lMessing wordt 1937 als het jaarvan een

'"i( .." tr dià .ê -1ó d. ryê5\rrq bê-o l- " l. d -9)7
I." .à r ir L"r \a"$i g.Íra_ê rd. èp' aórsii.+o to

oitdekkei dal l\4€sslig nrogêlijk e€n tw€ed€ keer, v€ron

dÊr-lê r9,. 1dc7or f,bbÊ-bF-orri <drBdb.h.,

D2t êén jaat oÀ of nog niet €êns gêbor€n lêr bertáát

dlsc!ssle ovêr zljn gêboortejaar). Sal Baba deêd het vooF

komen dat l\4essirg eerst n Rusland was er StaLin bena-

derde en vetuolgens in Wenen FÍeud ontmoêite, hetg€en

eer omkerlig ván feit€n inho!dt.sesl!urd zou hebben als dank voor'The

bomnrerweÍpeÍ dle 
^4essins 

aan de R&asis€he staat

bêwlismateiaal lr t!ngins blosrafie zoals bijvjoíbeeld

€en afdruk van het telegrarn dat Stalin

NaaÍ LLrngin en anderen beweren, had ftlessing een be

voorrechte positie in de Russische samenlevins. 0f dit
altijd even gunstig was, valt te betwijfelen. íuessins werd

tot op hos€ LeeÍÍijd seacht op te treden te ijl hlj allans

aar z;in (paranorÍnale) saven

ng

schonk. Een deeLvan deze krltiek woÍdt ondeÍvansen door

de biograÍie van Strongin: het bevat een foto vaf 
^4essingna.st het mllitalrvliegtuig datzijn naam d€ágt.

Op jr august!s 2oo2 bracht Sai Baba opnleuw, wederom

tijdens e€n openbar€ lêzing, N4essins t€r beÍde., Het ver

haal was ditnraál rog fartas eíijker dai de €erslê keer;

jammer s€noes voêrt het te ver om d€talls te belichtef. ln

ieder geval is duidelijk dat Sai Baba elenrerten uit het

leven van í\4essing heeft opgeplkten veÍwerkt heefttoteen

anekdote die zijn eigen ,{rrrdtlv€ aLs soddelijke insàrnatie

Verder informeeÍde een ver fami

liêtid van Mêssing Íne dat

ívlesslng in zijn lat€Íe Poolse

jarên (.e. vooí zijr vertíêk naar

Rusland) b;j,ondêr pop!lair was

versteÍkt. Er bestaat de moselijkheid dat

selLervan Ostr.nder & S.hróe.lêr i

dat lem.nd hêm erover

Baba,lezins€n, de ioumalist VK. Narasimhan

G9r3.rooo). was b ld in hêtbê7itêtuán À4ai r wit

tmoet ng m€t Fr€ud en E nsle r?

andêre rnanier dlrgen opsepikt

n, iood neta sh lze Í. en een verhaa n

g€zet dal hij zo oveÍtuigend kor bíêneên dat Ínên.

l€idde €ítoe dat Sai Baba het verhaal áan zljn publl€k

op€nbaarde, fêit€n verdraaide en opvallerd geënrotio.

neerd Íaakte zoals 5andweiss er Narasimhan gelulgder? ',

WaaÍ haaldê Sai Baba de herlinêrins vandaan?

Valt hier êei overeenkonrslte zien mêt i,4essinss arekdote
Polen. Hií wooide loei in

au, had ldng haar wáàr

iedeÍeen oveÍ spÍak omdát hel

onsewoon was, hield van drank

en feesten, maar kwam overal

.. qree weg vanwege zijn charlsma-

tische peÍsoonlijkhêid. Hij

maakte ook constant síapjês
ov€Í Poolse mens€n en had bii.

se'r hern op zijn wooÍd geLoofden? Waar haalde i,rlessing

zijn'herinneÍins' vandaêr?
jule E senbud seeft aêr in zijn praktiik in meer of mlfder
sterke mate soodseliike kwesties te zijf tegengekomen.

À4ensen kunnen herlnneringen' h€bben die voor henzelf

wêar sebeurd zijr, maêr di€ door de 'echte we*elijkheld'
niet gestaafd wordef. Een aaftalvan z!Lke peÍsonen had

meerdere out of body ervarinsen gehad waaÍblj men op

, vooó€eld een ander fam llelid
l tijdens eer voorst€lling een

krant laten oprollen en laten

opeten alsof het een saucijzen

bíoodjewas. Dit soort inforrnatie

l6



andere pLekken was geweest; men vemengde als hetware
belevingswerelden Ínêt elkaar. Soms leken de fantaslische

verhaler te !êrsmelten net heÍinneÍinsen uit bijvoorbeeld

de kindêítijd. De verschilLende (parapsychologische) ln-

!à \hoêLÊ' wod'ree liseroro e.emerrÊ1 u r lvlÊ(< .lgc

levensveíhaal benadert, bieden wellicht moeeliikheden

oÍn een vraag als'hoe kwamen [lessing en Sai Baba aan

hun onware herinnerinsen?'onder de loep te nemen. Dit

lijkt Ínij zinvol onderzoek, wart het is te korl doordê bocht
geconcludeerd als zouden [4ess]rg en Sai Baba dingen

slechts simpelwes uit de duinr gezogen hebbên.

Nawoord
Dark aan Uwe SchellingeÍ (lnstitut fiir crenzg€biete deí
Psychologie und Psychohygiene, FreibuÍg),SeÍguei Badaêv

([4oskou), BÍian SieeL (AustÍalië), Roberr Priddy (Nooliae.

sen), Joseph lvlessing (sraëD en zijn dochter Luba (Floi.

da). Allen hebben me aan waardevollê infoÍÍnatie met be.

Íekkins tot Wolf I\,1essins seholpen. I

Noten
1 zie over kritlsche geLuiden aangaande SÍl Sathya Sal Baba de

u tsebreide webslte uW.exbabá.c!I4.

2 Sandwei5s, Samuel, SpniÍ and Mind, San Dieso: Bithdav

PubLishing Company, 1985, pp. 222 223.

I Steel, Brian D., Porunotnal ReÍeíences: wolf Messing and

k/ntd, (RevÈedl, juLi2oo2; lrore ttessing, ókt.2óó2, en sBs

Walfhlessing Staies Revisited, maart 2óol, te vlnden op

El5te!L.trlpod.com/rMore/lndq.[!ra!.

4 NageL, ALexandÍa, t1lofl,essihg, Mind Readet, Ongepobl.eeÍd

veÍslag geschr€vênvooÍhetlMA vak o..uLtTraiectores',onder

deel van de opleiding Relieiestudies op de Llniversiteit !án

AmsteÍdam, aug.2o04.

5 VoLgens een veÍ fafrlLielid vàn wolfMe55lng heette Wolfs !ader
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iongere halfbro€c, Benjamin en lMotteL(ofMothêD. Na her oveÍ

Lijdenvan ziji eê6tevÍouwwas Chaim Messlng hertrouwd.

6 osÍander, Sheila & Lynn S.htaedet, Parupsycholagisrhe ont

dekkinqen achtet her \zercn 6ordir, Faanem: I.F. Gottmêr,

3 Bonch surevich, B,, Can one Read Íhoughts?', pp.395.398ln

tnternotianol launal of Parapsychology, 7là, 1965 \aatsp@n-

keLijk sepubLiceerd n Komsomolskaya PÍavda. 1a juLi 1962)i

zielinskl, Ludmila Svinka, 'Wolf líessins', pp. 14r6 in

NeBlettet af the Panpsychology Founddtioh, jàn Íeb ry691

ostÊnner. ShelLa & Lynn SchroedeÍ, Russ an TêLepáth: WoLf

Me55ing', pp,62.67 in rate,2:lo, vóL.2rG), mei r9ó9j

osÍander, 5heiLa & Lynn SchroedeÍ, Psyc h i. Di s.ove ties Be h i nd

the tran cuttoin, New Yor[ Prenuce Hall, r97o (in 1997 veÊ

schêen een henlene ultgavemeteenvootuoordvan U Gelled;

0sÍánder, ShelLa & Lynn schroed€r (eds.), Íhe ESP Pdp*s:

Stientists Speak aut fran Behind the lran Ctftain, New yotk:

Bantàm, r976i GÍls, Fenry & Willam )ick, fhe New Soviet

osJ,À! Dl\.otpF\. 4 ti',tna.a Dópón. o'ao-: !ór/c n

PÍess. r979 (1978)r Eisenbud,luLe, The Messiig Myst€ry'. pp.

261 275ln lautnal of Puapsycholory,voL. t4,sep.1990; Kus€i.

wiLfrled. 0hne ScheukLappen: AlbeÍt Elnstein un! die

Parapsy.hoLogie , pp. t97r in Zeitschtift fAt Parapsychalagie

und 5renzgeblete det Psyrhólógk, )6(1 1 2), 1994.

Lungin,Tatiana (1931! veÍdeÍe gêgevens onbekend, zievoorde

EngeLse uitgave de verwijzins ln d€ volsende voetnoot);

vasillev. M)khail, I an a lelepo t , J',1orkou: nteÍkino.entÍe, R A.

199oi sÍoncin. VaÍLen Lvovkh, Walf Messin1, the Fate ofthe

P,óph€r. Moskou: AST-PÍess Kniga, 2oo2. VeÍdeÍ zou de

Ru5slsche journaList À4.V Khvastunov haLveMege de iaÍen 196o

een biografie over Mersiig hêbben seschÍeven, die weL n

manuscriptvorm, dó.h niet aLs boek heeft ge. r.uLeeÍd, en

beweert Kuppers (2oo2:3r6), zondeÍ een refeÍentie te blêden,

datAleksel gnatieveen biosraneheeft uitgebÍacht. Ditbehóorr

o de ïos":i.-"a"1 .,s j989 bJor"etuj{ Dno'
beeld naaÍlMessinssvriend5.hap metd€ schrijvêr rgnatiev.

Lung n, Tatiana (D. scott Rogo, ed.), Wolf L1êssing. Ihe Írue

Stary of Russia's tjrcatest PsychL, New Yolki Parason House,

Knpp er s, Iopsy, Walf Me ss i n q. H el I se h e t u nd Atta g ie \ Mlncie nl

Eisenbud G99o: 266.26l) en NageL (róo4: 11 1t.
Gris&Di.kG9/9r 17-18); Lungin (1939: 26).YuÍl Zverev beweert

op zvêr€! an.naÍod.ruÍat41.htm (ooÍspronkelljksepubLiceerd

li h€t Russlsche Neyd nÍ 3, p. 191, 2ooó) dat lrrle5sings pÍlvlLe.

ses hel sevoLg waren van zljn bêtrókkenheld met de KGB, een

moselljkheid waarover ikvoLLedis in het duisterrast.

Sarhya 5ai Baba, Gokulashtóhie Celebntions Diseaurse, ),r

s^ €do rol "i o q/Dlq 0 rRq 5 DF 2ooro8j .h_ L
Sandweiss (1935: 223). Róbert Priddy, voormaLig voLgeLiígvan

SaiBaba, informeeÍde medat Nara5imhan hemveÍtêld had dat

hij, NaÍasimhan, Sai Baba nog nooit zo emotioneel had zien

worden tijdens eei lezing al5 de lcerln i93o waarin SaiBaba

ziin ontmo€un€ nêt wolfÀ esslne' oDenbaaÍde.
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