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Voorwoord
Suzette Haakma

Wie kent niet de fascinatie van paranormale verschijnselen of gebeur-
tenissen, die worden toegeschreven aan buitennatuurlijke krachten,
onvoorspelbaar, onverklaarbaar en ver buiten ons begripsvermogen?
Haast wekelijks worden we door de media op de hoogte. gehouden van
ongewone verschijnselen als UFO's, buitenaardse wezens, geesten van
overledenen, duiveluitdrijvingen, bijna dood-ervaringen of de zo
populaire psi-fenomenen als telekinese, poltergeisten, uittredingen,
buitensensorische waarnemingen etc.
Het is moeilijk to begrijpen waarom er in deze tijd van hoge technolo-
gische ontwikkeling en van steeds nieuwe wetenschappelijke ontdek-
kingen, die op zich al buiten het voorstellingsvermogen van de mens
liggen (noem DNA, zwarte gaten), bij het grote publiek de voorkeur
blijft bestaan voor verschijnselen van paranormale aard. Paranormale
verschijnselen vallen grofweg uiteen in twee categorieen: E.S.P. (Extra
Sensorische Perceptie) en P.K. (Psychokinesis), het zogenaamde 'mind
over matter'.
De natuurwetenschap heeft weinig vat op deze verschijnselen omdat ze
- haast per definitie - niet in een experimentele situatie zijn op to
roepen. Toch zijn er altijd wel natuurwetenschappelijk geschoolden
geweest die dat serieus hebben geprobeerd. Maar de meesten hebben
zoveel vertrouwen in hun wetenschap dat ze eerder geneigd zijn de
verklaringen voor abnormale verschijnselen to zoeken in falend mense-
lijk waarnemings- of oordeelsvermogen dan in echte uitzonderingen
op het natuurwetenschappelijke beeld van de werkelijkheid.
Parapsychologen staan, gesteund door wetenschapsfilosofen, -historici
en -sociologen, die betogen dat de "zekerheden" van de natuurweten-
schap ook maar betrekkelijk zijn, wat meer onbevangen tegenover de
mogelijkheid van het bestaan van een paranormale werkelijkheid.
Maar ook onder hen zijn er skeptici die daar minder an zien naarmate
ze beter kijken, terwijl anderen er- stellig in geloven of tenminste
ruimte willen laten voor de mogelijkheid dat niet alle berichten over
paranormale uitkomsten d p fouten in het onderzoek berusten. Ver-
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spreid over de hele wereld, wordt er op verschillende plaatsen metho-
disch onderzoek op dit gebied verricht. Tegen een, naar het schijnt,
groeiend geloof in paranormale verschijnselen en een toenemende
belangstelling daarvoor in de media is de laatste tijd vanuit verschil-
lende disciplines een reactie ontstaan.
In navolging van de in 1976 in Buffalo (VS) opgerichte CSICOP
(Committee for the Scientific Investigation of Claims Of the Para-
normal) is in Nederland de stichting Skepsis in het leven geroepen met
dezelfde doelstelling.
Filosofen, fysici, psychologen, biologen etc. onderzoeken beweringen,
die gedaan worden over paranormale verschijnselen.
Enerzijds wordt gekeken of de wetenschap andere verklaringen kan
geven en anderzijds in hoeverre deze beweringen in strijd zijn met een
aantal basis- uitgangspunten in de fysica, psychologie, biologie e.d.
Concreet zouden wetenschappers, door informatie to geven vanuit hun
eigen vakgebied, wat meer inzicht kunnen geven in de aard van de
waargenomen verschijnselen.
Astronomen, meteorologen en luchtvaartdeskundigen kunnen veelal
plausibele verklaringen geven over de waarneming van UFO's naar
aanleiding van verschijnselen die optreden in ons zonnestelsel en de
dampkring van de aarde; psychologen over de menselijke waarneming,
de beperkingen van de observatie en de totstandkoming van geloofs-
systemen.

Najaar 1990 organiseerde het Bureau Studium Generale in samenwer-
king met de Stichting Skepsis een lezingenserie onder de titel 'Het
paranormale ter discussie'. Deze bundel bevat een bewerking van deze
zeven lezingen.
Vanuit verschillende, vooral skeptische, invalshoeken wordt licht
geworpen op de immateriele materie.
Zowel de historische verankering van het geloof in paranormale ver-
schijnselen en de werking van geloofssystemen (Doorman), als de
historische en huidige ontwikkelingen in het parapsychologisch onder-
zoek (Beloff, Millar), tot mogelijke verklaringen van de hardnek-
kigheid van het geloof (Pam) zullen besproken worden.
Tevens zal in een aantal artikelen bekeken worden in hoeverre be-
weringen over deze verschijnselen in strijd zijn met fysische basis-
postulaten en psychologische bevindingen (Vermeersch, Van Kampen
en Blackmore).

Met dank aan dr. C.M. Braams en dr. C. de Jager (Stichting Skepsis).
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Filosofische veronderstellingen bo het geloof in het
paranormale
S.J. Doorman

Stelt u zich voor, er is een ziekte en iemand claimt een medicijn to
hebben gevonden voor die ziekte. Mensen die aan die ziekte lijden
wordt gevraagd gedurende een maand dat medicijn to slikken. Na af-
loop van die maand blijkt dat 78% genezen is. Vraag: wie zegt dat dit
bewijst dat het medicijn geneeskrachtige werking heeft? Wie zegt ja?
Wie zegt nee? Wie zegt weet niet?
Degenen die nee zeggen hebben inderdaad gelijk. Want waar u zich
namelijk onmiddellijk rekenschap van zou moeten geven is, dat u niet
weet wat er gebeurd zou zijn met die mensen als zij geen medicijn
zouden hebben geslikt. Zolang u daar helemaal niets van weet kunt u
niets concluderen uit die 78%.

Maar ik heb nog wat meer voor u in petto om to laten zien dat onze
intuities over kans en onze redenering over kansen minder fraai ver-
lopen dan we vaak denken.

Filosofen hebben over het algemeen het ongeluk dat zij op een uiterst
abstract niveau denken en dus over het redelijk denken van mensen
prachtige modellen hebben ontwikkeld. De werkelijkheid van ons re-
delijk denken is evenwel tamelijk troebel en is zelfs van then aard dat
men zich of en toe wel ernstig moet afvragen of wij werkelijk ge-
karakteriseerd kunnen worden als homo sapiens. Ik zal u daarvan een
paar voorbeelden geven.

Er is een onderzoek van Doherty, Mynatt e.a. dat gaat over het beoor-
delen wat voor data relevant zijn voor het maken van een keuze.

* Deze tekst is de weergave van een voordracht, die niet uit de voorlezing
van een vooraf geprepareerde tekst bestond; de eigenaardige zinswen-
dingen die de lezer zal tegenkomen, moeten tegen die achtergrond worden
gezien.
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Er wordt tegen proefpersonen gezegd: we hebben twee eilanden, x en
y, en op beide eilanden zijn in een bepaald stadium van de heel oude
geschiedenis potten gemaakt. Nu kan je er achter komen als je een pot
vindt, of de pot van eiland x of van eiland y is, omdat die potten nogal
karakteristieke eigenschappen hebben. Bij voorbeeld als je gaat kijken
naar de vraag of de pot rood is of niet rood. Bij x is bij voorbeeld 72%
rood en 28% niet rood en bij y is 13% rood en 87% niet rood. Zo zijn
er bij voorbeeld ook de eigenschappen ruw en glad. Daarbij vindt ook
zoiets plaats. Nu wordt bij die proefpersonen het volgende experiment
gedaan. Ze krijgen een pot en die is bij voorbeeld rood en is ruw en
van al die eigenschappen heeft hij er een. Hij komt dus of van eiland
x of van eiland y. Verder worden die proefpersonen geconfronteerd
met een lijst van deze paren van tegengestelde eigenschappen. Het zijn
er in totaal 12, maar ze weten niet wat de percentages zijn. Er zijn
stickertjes geplakt op de plek waar ik daarnet getallen schreef. Die
proefpersonen wordt verteld: "Luister eens, je moet zien vast to stellen
van welk eiland die vaas komt. Daartoe mag je zes van de twaalf
stickertjes eraf halen. Dan moet je het kunnen zeggen". De vraag is
aan de proefpersonen, welke stickertjes je eraf haalt. Dit experiment
heeft mij ervan overtuigd dat de overgrote meerderheid bij u het goed
zal doen, en ik zal u vertellen hoe het gaat. Bij een willekeurige groep
van proefpersonen doen ongeveer 11 uit de 121 het goed. Goed is na-
tuurlijk: je pakt uit drie rijen een paar, want dat geeft je relevante
informatie. Maar de anderen, ik zal de getallen geven, 71 uit 121, pak-
ken uit geen enkel paar. Het is zo dat men de zes helemaal dwars door
de hele zaak heen pakt. Dat betekent dat de grote meerderheid geen
notie heeft van relevante data die nodig zijn om tot een bepaalde be-
slissing to komen. Dat maakt ons misschien wat pessimistischer over
ons redeneervermogen.

Ik zal u nog een voorbeeld geven. Dit is eigenlijk een nog merkwaar-
diger experiment. Het experiment gaat over hardnekkigheid van ge-
loof. Dat is natuurlijk voor alle discussies waarbij wij het. over geloven
hebben van het grootste gewicht. Ik moet even een terminologsche
verduidelijking geven. Ik zal het regelmatig hebben over wat ik een
'geloofssysteem' noem. Ik zou het ook kunnen noemen 'opvattings-
systeem', maar dat vind ik zo'n mondvol. Geloofssysteem is de verta-
ling, zeg ik met nadruk, van het Engelse begrip 'belief system'. Bij
geloofssystemen denkt u misschien dat ik het over godsdienst heb.
Nee, als ik het over geloofssystemen heb, dan praat ik over een wil-
lekeurig complex van opvattingen, die de mensen er op na kunnen
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houden. Om zolang mogelijk met iedereen een goede verstandhouding
to kunnen onderhouden, noem ik zelfs een natuurwetenschappelijke
theorie een geloofssysteem. Dus iedere verzameling van opvattingen is
in beginsel een geloofssysteem. Nu wordt er nagegaan bi j dit experi-
ment, dat uitgevoerd is door Ross, Lepper, Hubbard en anderen, hoe
hardnekkig mensen zijn wat betreft hun geloof. Het experiment ver-
loopt als volgt.
Aan de proefpersonen wordt verteld: "Jullie krijgen kleine brief jes en
daarop staan zelfmoordnotities; notities die iemand die zelfmoord heeft
begaan, heeft opgeschreven". Er zijn in feite drie groepen, maar dat
weten de proefpersonen niet. Een proefpersoon van de eerste groep is
bezig en op een gegeven moment zegt de testleider: "Je hebt er een
gave voor, uitstekend, dat is niet to geloven", enzovoorts. In de tweede
groep zegt de leider: "Ja, dat is raar, maar je zit echt werkelijk ver
beneden de score". Bij de derde groep wordt er niets gezegd. Op een
gegeven moment wordt de test of het experiment onderbroken en aan
die mensen precies de set-up van het hele experiment verteld. "Luister
eens, al die notities zijn nep, dit is gewoon een nepexperiment". Maar
nu komt het. Dan wordt daarna aan die mensen, gecamoufleerd overi-
gens, gevraagd: "Hoe vind je nu dat je vermogen is om de echte van de
onechte to onderscheiden?". Nu blijkt er iets buitengewoon merkwaar-
digs. Bij de eerste groep denkt de overgrote meerderheid dat zij wel
een speciaal vermogen heeft om echte zelfmoordnotities to onderschei-
den van onechte. Bij de tweede groep is het duidelijk veel minder dan
de controlegroep; zij denkt dat ze een grote kans van falen heeft. De
controlegroep is natuurlijk de maatstaf voor het geheel. Wat laat die
zien? Ja, dat wi j een harnekkigheid van geloof hebben ten aanzien van
de meest merkwaardige zaken, zelfs als we geconfronteerd zijn met het
feit dat het om nep gaat.

U begrijpt dat dit soort experimenten filosofen in grote moeilijkheden
brengt. Als je, als filosoof, zou willen zeggen dat er een goed mense-
lijk redeneren is, dat bij voorbeeld gefundeerd kan worden in de
praktijk van ons redeneren, dan moet je dat laatste toch liever niet
proberen. Maar als je dat niet kan doen, is het natuurlijk veel minder
gemakkelijk om tot een goede fundering van correct redeneren to
komen.

Ik noem u een heel klein, kort voorbeeld wat mijzelf een keer is over-
komen. Ik beweerde dat ik heel goed boter van margarine kon onder-
scheiden. En iemand zei tegen mij: "Ik kan je laten zien dat dat niet zo
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is. We blinddoeken je. Ik geef je plakjes koek en daar zit of boter of
margarine op. Je moet iedere keer raden of het boter of margarine is.
Geblinddoekt ..., eerste boter, tweede boter, derde boter, vierde boter,
vijfde boter, zesde dacht ik, nee, nou ... boter. Zevende ... margarine.
Toen werd mijn blinddoek afgenomen en het was allemaal boter. Wat
betekent dat? U ziet hier iets heel merkwaardigs, namelijk hoezeer de
verwachting onze perceptie kleurt. Want ik dacht echt margarine to
proeven. Nu is dit een sample bestaande uit een individu, dus dit laat-
ste heeft geen enkele waarde voor de rest van mijn betoog. Ik vertel
het alleen maar, omdat een zekere mate van zelfkennis in dit soort be-
schouwingen altijd wel van enig belang is.

De conclusie is dat we kennelijk niet erg goed redeneren. We kunnen
ons gruwelijk vergissen. Het is daarom niet onverstandig om ten aan-
zien van geloofssystemen in het algemeen en de door geloofssystemen
geimpliceerde redeneerwijzen in het bijzonder, een sceptische houding
aan to nemen. Ik zal het begrip sceptische houding nog even verduide-
lijken.
Er zijn in de geschiedenis van de filosofie verschillende soorten scep-
ticisme. Je kan een zeer dogmatisch sceptische houding aannemen en
zeggen "wij kunnen absoluut niets weten". Dat is een tamelijk on-
vruchtbare vorm van extreem scepticisme.
Er is natuurlijk het beroemde pyrrhonische scepticisme: de scepticus
die zich eigenlijk altijd van een oordeel onthoudt. Die pyrrhonische
sceptici gingen in de Griekse oudheid zo ver dat ze zich ook ten aan-
zien van de natuurkunde en zelfs ten aanzien van de wiskundige be-
wijsvoering van hun oordeel onthielden. Daarmee ontdekten ze een
van de mooiste argumenten die je kunt aanvoeren tegen een to gemak-
kelijke poging om de wiskunde to funderen. Ook al kan het zeer
vruchtbaar zijn, toch beveel ik u geen oordeelsonthouding aan. Ik zou
er waarschijnlijk ook ontzettend voor op mijn kop krijgen van het
bestuur van Skepsis als ik u dat scepticisme aanbeval, want dan moet u
zich niet alleen van een oordeel onthouden ten aanzien van paranorma-
le verschijnselen, maar zelfs ten aanzien van de natuurkunde en dat is
misschien niet helemaal wenselijk.
Wat ik zou willen verdedigen is wat ik zal noemen 'pragmatismh scep-
ticisme'. Dit is een vorm van scepticisme die u in veel moderne vor-
men van filosofisch pragmatisme tegenkomt. Ik omschrijf het heel kort
als volgt.
Het is een vorm van twijfel waarbij je aan ieder geloofssysteem twij-
felt totdat je van twee dingen wordt overtuigd. In de eerste plaats van

12



de bruikbaarheid van het geloofssysteem voor ons handelen en in de
tweede plaats van het op dat moment niet bestaan van een beter alter-
natief. Het is natuurlijk niet zo verstandig om een geloofssysteem to
accepteren en to hanteren als er inmiddels al een beter alternatief be-
staat. Dus die twee dingen bij elkaar, die definieren wat ik zal noemen
'pragmatisch scepticisme'. Wat ik nu met u wil onderzoeken is wat
voor houding een pragmatisch scepticus kan aannemen ten aanzien van
wat ik voorlopig noem 'rare geloofssystemen'. Dat lijkt een zwaar nor-
matieve uitspraak, maar ik bedoel alleen maar met een 'raar geloofs-
systeem' een geloofssysteem dat met een aantal van de geloofssyste-
men - die ik inmiddels al geaccepteerd heb - op gespannen voet staat.

Ik ga u een paar voorbeelden van rare geloofssystemen noemen en u
vertellen dat de menselijke soort de meest fantastische geloofssystemen
heeft uitgevonden. Eigenlijk kunt u zeggen dat mijn uiteenzetting
vooral betrekking heeft op de vraag hoe je je met een dergelijk ge-
loofssysteem verhoudt; hoe lang je aan mensen die er een bepaald
geloofssysteem op na houden toch ook redelijkheid kan toeschrijven.
Even terzijde, die laatste kwestie is met name in de hedendaagse
filosofie een zeer fel omstreden kwestie. Het zogenaamde relativisme-
debat draait in hoge mate om die laatste kwestie nl. of er zoiets bestaat
als een - voor alle mensen geldende - redelijkheid op grond waarvan
je van bepaalde dingen voor alle mensen kan zeggen dat het onredelijk
is als ze dat niet accepteren 6f dat het zo is dat er even zoveel, ver-
schillende soorten redelijkheid op deze aarde zijn als er verschillende
soorten geloven op deze aarde zijn. Dat is een extreem relativistische
houding die, dat zult u wel aan, mijn betoog merken, ik u zeker niet
aanbeveel. In dat relativisme-debat spelen rare geloofssystemen ook
een grote rol. Soms zijn dat paranormale geloofssystemen, maar ik
noem u nu twee rare geloofssystemen.

Het eerste is een geloof van een bepaalde stam van Aboriginals in
Nieuw-Zeeland die er een geloof op nahouden dat door antropologen
heel precies beschreven en gearticuleerd is. Het gaat om de vraag on-
der welke omstandigheden een vrouw zwanger wordt. Wat veroorzaakt
zwangerschap bij een vrouw? De stam die onderzocht wordt zegt:
"Zwangerschap bij een vrouw wordt veroorzaakt door vier mogelijke
gebeurtenissen". Vier alternatieve oorzaken die meteen uitputtend
weergeven wanneer een vrouw zwanger wordt:

1) De vrouw heeft 's avonds tegenover haar man gezeten en die man
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heeft boven het vuur een bepaalde baars geroosterd.
2) De vrouw heeft een droom gehad waarin een God een geesteskind

in haar baarmoeder plaatste.
3) De vrouw heeft gejaagd op klein voedsel en heeft daarbij een be-

paald soort brulkikker gevangen.
4) Enkele oudere heren van de stam hebben in het voorbijgaan tegen

haar gezegd dat zij zich in een bijzondere conditie bevindt.

Die antropologen hebben dat allemaal braaf genoteerd. Zij hebben
eerst gedacht "Hebben wij die taal misschien verkeerd vertaald? Is er
een ander oorzaak-gevolg begrip?". Er zijn allemaal discussies ont-
staan. Maar het leek toch alsof deze mensen dit werkelijk geloofden.
Dit noem ik een raar geloof daar ik het niet geheel compatible kan
maken met mijn eigen levenservaringen.

Het tweede voorbeeld is een voorbeeld van eigenaardig redeneren. Uit
eerdere opmerkingen volgde al dat ik met name die afwijkende vorm
van redeneren ook belangrijk vind. Dit is een kwestie die, dankzij de
vele schitterende onderzoekingen van Evans-Pritchard ten aanzien van
de Azande, is ontdekt. De Azande is een volk dat in het Noord-Oosten
van wat vroeger Belgisch Kongo heette woont, het huidige Zaire. Deze
mensen geloven in hekserij. Maar nu hebben ze, om to ontdekken of
iemand heks is, drie proposities, waarvan ik beweer dat het uiterst
onredelijk is om in die drie proposities to geloven. Wat zijn die drie
proposities?

1. Je kan maar op een manier ontdekken dat iemand heks is geweest,
namelijk post mortem de darmen inspecteren en kijken of die spe-
ciale substantie - de substantie waardoor je heks bent - in de
darmen zit.

2. Ze geloven dat het 'heks zijn' volledig erfelijk in een clan is vast-
gelegd. Dus je hebt een familie en van die familie zullen alle
vrouwen, als er een heks is, heks zijn. Dat is gewoon een heri-
ditaire eigenschap van die clan.

3. Je kan alleen maar per geval afzonderlijk uitvinden of iemand een
heks is.

Dat laatste is dus merkwaardig. Want wij zouden zeggen: "Kijk die
stam, het hele probleem 'waar zitten de heksen' is heel simpel op to
lossen". Want hoe doe ik dat? Ik wacht tot er van iedere familie een
vrouw gestorven is, ik inspecteer de darmen en zoek naar die stuf. Zit
die stuf er niet in dan weet ik zeker dat er geen heks in de familie
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voorkomt; zit die stuf er wel in dan weet ik dat ik die familie verder
in de gaten moet houden.
Dit werd uitgelegd, maar niet begrepen. "Nee, dat kan niet, je moet
dat iedere keer opnieuw onderzoeken". Dat is, wat wij noemen, curieus
redeneren. Maar het punt is natuurlijk: nadat we constateren hoe fun-
damenteel dit het probleem verdiept, we eigenlijk voor het funderen
van redeneren met een probleem zitten. Het verdiept de problematiek
in deze zin dat we ons moeten afvragen of je een geloofssysteem wel
of niet omver kunt werpen als het, hetzij inconsistent is met erva-
ringen die wij hebben, hetzij er in ieder geval op uiterst gespannen
voet mee staat. Hoe zit dat? Wanneer kun je eigenlijk een geloofssys-
teem verwerpen, en dan verwerpen als pragmatisch scepticus? Kun je
op een gegeven moment iemand ertoe brengen om to zeggen dat hier
sprake is van een inconsistentie en dat je je geloof dus niet meer kunt
handhaven?

Nu is het grote probleem, als je weer naar de feitelijke realiteit kijkt,
dat er allerlei immuniseringsstrategieen zijn waarmee mensen de mo-
gelijkheid van verwerping kunnen afschermen. Een is vrij bekend.
Hierop is door bepaalde antropologen al in een vroeg stadium gewezen,
o.a. door de al eerder genoemde Evans-Pritchard, nl. dat er sprake is
van een merkwaardige systeemscheiding. Evans-Pritchard zegt: "Je
moet je altijd goed realiseren dat het geloof in magische praktijken,
meestal een funktie is van heel specifieke sociale praktijken en sociale
situaties. Het is helemaal niet zo dat we ons moeten voorstellen dat het
magische geloof in alle handelen doordringt".
Ik moet er onmiddellijk bij zeggen dat dit een punt van controverse is.
Er zijn antropologen die in het voetspoor van bij voorbeeld Peter
Winch's interpretatie van Wittgensteins Philosophical Investigations zo
argumenteren dat ze zeggen dat die verschillende culturen allemaal hun
eigen taalspelen hebben. Je kan daar niet verschillende subpraktijken
in onderscheiden, alles hangt met alles samen. Als ze op een bepaald
gebied anders denken dan wij, dan denken ze eigenlijk op ieder gebied
anders dan wij.

Daar tegenover staat een klasse van antropologen (Horton, Evans-
Pritchard) die de opvatting zijn toegedaan, dat er toch eigenlijk bij
alle volkeren ten aanzien van een hele harde basispraktijk, zoals het
voorzien in heel primaire levensbehoeften - het jagen -, de meest ele-
mentaire aspecten van het sociaal met elkaar omgaan, sprake is van
wat de filosoof Peter Strawson noemde "a massive core of common
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knowledge". Strawson voegt hier gemeenschappelijke kennis, die in
feite a-historisch is, aan toe.
Nogmaals, het is controversieel. Ikzelf ben geneigd om dat laatste
standpunt het meest redelijke to vinden, met andere woorden, to kie-
zen voor de opvatting dat, wat men ook wel eens noemt het 'bridge-
head point of view' of het bruggehoofd-gezichtspunt, je in iedere
cultuur altijd een bruggehoofd kunt vinden van heel elementaire
opvattingen over hoe de dingen gebeuren die stroken met jouw opvat-
tingen, en dat daar bovenop dan die verschillende divergenties
beginnen.

Evans-Pritchard noemt als voorbeeld bij de Azande een huisaltaar. Als
de situatie normaal is, komt bij voorbeeld een stamhoofd of de man
van het huis, de huisvader, binnen en zet zijn speer gewoon tegen het
altaar aan en men hangt er hun goede goed aan. Maar op een gegeven
moment moet er een bepaald ritueel worden uitgevoerd. Dan gaat de
hele bliksemse boel meteen weg, wordt het even helemaal. gezuiverd,
en wordt het ritueel uitgevoerd.
De zon wordt normaal gebruikt voor tijdmeting en voor allerlei andere
kwesties, maar op een gegeven moment is er een ritueel waarbij de zon
ineens een soort van godheid is die aanbeden moet worden. Dan speelt
de zon een hele andere rol.
Evans-Pritchard geeft vele voorbeelden waarmee hij wil adstrueren dat
magisch denken een functie is van specifieke sociale situaties, die
meestal ver verwijderd liggen van de directe harde dagelijkse realiteit,
die er een is van proberen of je kunt overleven.

Ik zou ook nog ten aanzien van de immuniseringsstrategieen een ande-
re mogelijkheid kunnen noemen. Ik moet daar heel kort over zijn.
Maar het is natuurlijk altijd denkbaar dat ten aanzien van een geloofs-
systeem, dat zich ook bedient van een bepaalde redeneerwijze, een
alternatieve, dus andere, logica vereist is. Op het eerste gezicht vraag
je je of of dit wel kan.

Er is een buitengewoon interessant artikel, nog ongepubliceerd, dat
John Dorling, hoogleraar wetenschapsfilosofie in Amsterdam, heeft
geschreven over wat hij noemt theologica. Een van de geloofssystemen
waarin, vanuit het gezichtspunt van logica bekeken, hele merkwaar-
dige beweringen voorkomen, waar de middeleeuwse logici dan ook
werkelijk hun tanden op braken, is natuurlijk het christendom; de
christelijke doctrine. In de Middeleeuwen werden theologen gecon-
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fronteerd met het grote probleem dat ze van de propositie 'Christus is
mens en Christus is geen mens', een zinvolle moesten maken. Als ik
een propositie neem van de vorm 'p en niet p', dan zeggen wij allemaal
dat deze propositie niet kan, die moet altijd non-sensicaal zijn. Maar
ik zeg: "Christus is mens en Christus is niet mens". Dus dan is er op de
een of andere manier iets mis. Nu geef ik even het argument van
Dorling weer. Die middeleeuwse Iogici of theologen deden iets merk-
waardigs. Ze zeiden we moeten de conventionele logica vasthouden.
Wat het betekent om to zeggen dat Christus een menselijke natuur
heeft en geen menselijke natuur, zit in het begrip 'natuur"'.
Maar er is een buitengewoon simpele oplossing. Dat is wat Dorling
theologica noemt. Stel, je neemt alle gewone redeneerregels uit die
logica. Semantisch handhaven we de interpretatie van de connectieven
en resp. of, maar wat betreft hun redeneerregels verander ik de zaak.
Dan kunnen we het volgende zeggen: "Er is een realiteit, een hogere
realiteit. Die hogere realiteit is nu eenmaal zo dat als we daarvoor onze
conventionele logische wetten gebruiken die voor deze realiteit gelden,
we nonsens produceren". Maar het ligt in de aard van de realiteit dat
we er -het best over kunnen praten in termen van die zogenaamde
'theologica'. Daar heeft u denk ik niet van terug. Tenzij u een be-
paalde opvatting over logica heeft die dat strijdig maakt. Maar ik moet
erbij zeggen dat de auteur van dat artikel, Dorling, geen theoloog is en
ook niet direct de bedoeling had om theologen to helpen, maar vooral
de bedoeling had om quantumlogici beentje to lichten.

Waarom vertel ik u dit? Omdat dit op de meest verpletterende manier
laat zien dat u zich, willekeurig welk geloofssysteem, in beginsel altijd
immuun kunt maken tegen weerleggingen als weerleggingen moeten
gaan via inconsistenties. Op dit punt gekomen kunnen wij twee dingen
constateren.
In de eerste plaats zijn mensen in staat om een geweldige proliferatie
van rare geloofssystemen toe to laten. Ik heb er twee genoemd, maar u
kunt langzamerhand geloven dat, als u in de mythologische boeken
kijkt, u er de meest fantastische geloofssystemen vindt.
Een tweede belangrijk feit is, dat het niet eenvoudig is als je als prag-
matisch scepticus bij voorbeeld met logische middelen geloofssystemen
wilt torpederen. Wil je dat doen met empirische evidentie, dan is dat
ook niet eens zo eenvoudig, als je maar voldoende logische trucs zou
gaan toepassen met herinterpretaties van zinnen en dergelijke. De si-
tuatie ziet er op het eerste gezicht dus niet zo vreselijk bemoedigend
uit, zij het dat voor een pragmatisch secpticus de eenvoudige waarheid
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van William James altijd moet gelden. William James - een van de
grondleggers van het pragmatisme - zegt dat je van een heleboel ge-
loofssystemen niet kan bewijzen dat ze onwaar zijn. Een verstandig
criterium is echter, wanneer iemand een bepaald geloofssysteem ver-
dedigt, in hoeverre het geloofssysteem dat de persoon verdedigt ook
compatibel is met zijn gewone handelen.. Bij voorbeeld, als ik een
geloofssysteem verdedig waarbij ik zeg: Ik geloof heel stellig dat de
moleculen in ons Iichaam allemaal van elkaar verwijderd zijn; in be-
ginsel is het mogelijk om die deur dicht to doen, dan naar die deur toe
to lopen en er dan zo 'plop' doorheen to gaan". Stel nu dat ik kom met
al die rare immuniseringsstrategieen. Wat u natuurlijk op een gegeven
moment moet zeggen, is: "Man, doe het dan". En dan zult u mij ineens
alle mogelijke extra verhalen zien gaan houden waarom je eigenlijk in
beginsel niet door die deur kunt lopen. Ik kan daar natuurlijk meta-
fysische redenen voor bedenken, maar dan moet u wantrouwig wor-
den. Als mensen met zeer lang uitstel komen en de afstand tussen
geloofssystemen en het gewone handelen steeds groter maken, dan
mag, denk ik, de argwaan zo toenemen dat de tolerantie voor het rare
geloofssysteem evenredig daarmee afneemt.

Er zijn op zijn minst twee immuniseringsstrategieen, maar gegeven de
fantasie van de mens zullen er ongetwijfeld nog veel meer zijn. De
vraagstelling van een pragmatisch scepticus ten aanzien van geloofs-
systemen waar zij of hij argwanend tegenover staat, is nu toch nog wat
gecompliceerder geworden. Je moet eigenlijk ten aanzien van een ge-
loofssysteem de vraag stellen, waar de mogelijke bruikbaarheid van het
geloofssysteem uit bestaat, respectievelijk waaruit eigenlijk de
bruikbaarheid van die immuniseringsstrategieen bestaat. Er is dus een
verdubbeling van het probleem gekomen. Als ik een geloofssysteem
beoordeel, dan moet ik eigenlijk naar twee dingen kijken. Wat is de
bruikbaarheid van het geloofssysteem en is er een beter alternatief?
Ook interessant is om hier de vraag to stellen wat de bruikbaarheid van
een immuniseringsstrategie is. Ik wil me in zoverre filosofisch gedra-
gen dat ik niet op een heel specifiek soort geloof, bij voorbeeld para-
normale verschijnselen, inga.

Iedereen heeft wel eens wat merkwaardigs beleefd waar geen plausi-
bele verklaring voor gevonden kon worden. Je bent stapelgek als je
niet iedere dag iets beleeft waar je geen plausibele verklaring voor
gevonden hebt. Maar bedenk u goed, dat zegt niet, dat u ergens geen
plausibele verklaring voor heeft! En in dit stadium gekomen, hoop ik
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dat u daar wel gevoelig voor geworden bent, dat u dat wel gelooft. Je
postuleert bij voorbeeld bovennatuurlijke krachten of bovennatuur-
lijke entiteiten, bovennatuurlijke invloeden of wat dan ook. Over
zulke geloofssystemen wil ik het nu verder hebben.

De eerste vraag is: "Waaruit bestaat hun bruikbaarheid?" In feite is
daarop, naar mijn mening, nog altijd een heel bruikbaar antwoord
gegeven in het begin van de vorige eeuw door de filosoof Feuerbach.
Later is daar door Nietzsche een iets andere draai aan gegeven in zijn
Geburt der Tragodie aus dem Geiste der Musik. Nog weer later, in de
freudiaanse traditie, heeft het weer allerlei andere aanscherpingen
gehad. Maar in beginsel gaat het om de opvatting dat zulke geloofssys-
temen projecties weerspiegelen van de menselijke geest; dat op een of
andere manier de zelfinterpretatie van mensen geobjectiveerd wordt;
dat mensen op een of andere manier hun visie op hun sociale leven
visualiseren of aan elkaar vertellen; dat ze sociale informatie daardoor
vorm kunnen geven en overdraagbaar kunnen maken en dat ze al die
dingen van het leven die ondraaglijk zijn, op een of andere manier
draaglijk kunnen maken.

Natuurlijk werd in de negentiende eeuw, met toch al een wat zwart-
gallige blik op het leven, de dood van de mens als een van die dingen
gezien, die niet zo vreselijk gemakkelijk to dragen zijn. Onze indivi-
duele dood, zegt Schopenhauer, laat eigenlijk de volkomen waarde-
loosheid van het individu zien. Niet zo'n prettige gedachte, niet een
echt draaglijke gedachte, 'ik ben een absoluut waardeloos iets en het
grote bewijs daarvan wordt gegeven, om met de dichter Leopold to
spreken, "als ik tuimel in mijn kist, doodsoverwonnen en bezweken"'. We
moeten die gedachte draaglijk maken. Is het, en dat was de vraag die
Feuerbach stelde, nu niet zeer aannemelijk om to veronderstellen dat
het niet toevallig is, dat er bij voorbeeld in die geloofssystemen een
dubbele ontologie gepostuleerd wordt? Je hebt dus een materiele we-
reld waarin dingen inderdaad sterven, waarin materiele lichamen ster-
ven, maar dan wordt et vervolgens een wereld van uitgetreden geesten
gepostuleerd. Anderen noemen het bij voorbeeld zielen, waar we zelfs
nog mee in contact kunnen komen met passende media. In de Griekse
oudheid moesten die media soms op een soort van stoof gaan zitten en
werden ze half verdoofd met griezelige dampen, voordat ze die hele
bijzondere contacten hadden. Ik denk aan de Pythia in Delphi. Er zijn
echter geloofssystemen waarin men gelooft dat men het uitvoeren van
bepaalde handelingen bij uitstek aan een tafel kan doen. Maar in die
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geloofssystemen, daar gaat het nu om, wordt een bovennatuurlijke of
een hogere werkelijkheid gepostuleerd, die als men dat systeem gaat
bestuderen, heel vaak - ik denk dat Feuerbach gelijk heeft - precies
datgene compenseert, wat voor ons onverklaarbaar, zinloos is, niet to
begrijpen valt, namelijk onze eigen dood. Wij kunnen immers de zin
van het leven niet afleiden of aflezen uit de verschijnselen van de
natuur. Ik zal dat toelichten.

Er is een lange traditie geweest in het natuurkundig denken v66r
Galilei, m.n. de aristotelische fysica, waar je juist wel de zin van de
werkelijkheid, de zin van de kosmos, maar ook zelfs de zin van het
menselijk bestaan kon afleiden uit wat je natuurwetenschap zou kun-
nen noemen. Het belangrijkste postulaat van die antieke natuurweten=
schap was namelijk dat alles wat is, bestaat met een zekere doelge-
richtheid; niets bestaat zonder doel. Wat de natuurwetenschap juist
moet doen, is de uiteindelijke betekenis van die dingen vinden. De
telos waar alles naar streeft. Sinds Galilei denken we niet meer dat we
pas een goede natuurkundige verklaring hebben van iets als we de zin
of het doel van dat iets begrepen hebben. Die visie zijn we totaal
kwijtgeraakt. Daaraan heeft aan de, ene kant de natuurkunde zijn
emancipatie to danken, maar daarmee is ons meteen de mogelijkheid
ontvallen om uit de natuurwetenschap of to lezen hoe we compensatie
kunnen vinden voor wat bij voorbeeld ondraaglijk is, zoals met name
het niet kunnen begrijpen van de zin van het leven. Die zoj:uist be-
schreven geloofssystemen poneren een bovennatuurlijk domein van
gebeurtenissen en entiteiten, waardoor het probleem in zekere zin op-
lost. Het is niet toevallig dat sommige van die geloofssystemen een heel
merkwaardige karaktertrek hebben. Ik zou bijna bereid zijn om de
stelling to verdedigen, dat hoe bovennatuurlijker het domein dat ge-
postuleerd wordt, des to heftiger wordt verdedigd dat het absoluut
onbetwijfelbaar is. Er is een merkwaardige correlatie tussen de hoogte
boven de natuur en de zekerheid waarin je erin kunt geloven. Dat is
natuurlijk een verschijnsel waar we ook iets van moeten begrijpen,
want dat zou iets to maken kunnen hebben met de immuniserings-
strategieen van merkwaardige geloofssystemen. Stel, we nemen de
feuerbachiaanse stelling over dat mensen illusies construeren voor wat
voor hen ondraaglijke gedachten zijn. En stel, we hebben het over een
bepaald geloofssysteem waarvan we ons overtuigd hebben, dat het ty-
pisch het karakter heeft van het draaglijk maken van iets wat ondraag-
lijk is. Het geloofssysteem postuleert bij voorbeeld dat de ziel blijft
voortbestaan na de dood. Dus stel, wi j zeggen als pragmatische sceptici
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dat dit geloofssysteem bruikbaar is voor die mensen omdat die gedach-
te het voor hen draaglijk maakt. Dan kunnen wij natuurlijk ook niet
meer verwachten dat die mensen zelf zouden zeggen: Ja, goed we gelo-
ven dat wel, maar het is in beginsel weerlegbaar". Zodra die mensen
dat denken, vervult het desbetreffende geloofssysteem zijn psycholo-
gische functie niet meer. Het is dus niet zo onbegrijpelijk, dat naar-
mate het geloofssysteem meer moet voldoen in een filosofisch, psycho-
logische behoefte van het definieren van een zin 'zonder dat kan ik
niet leven', daaraan nooit door degene die het geloofssysteem zo
accepteert, de status, van bij voorbeeld illusie of een vruchtbare
aardige hypothese die mogelijk weerlegbaar is, toegekend kan worden.
Daarmee weten we al iets over hoe je als pragmatische scepticus kunt
denken. Ik zeg niet moet denken, maar kunt denken, in welke positie
je je kunt plaatsen m.b.t. het beoordelingsprobleem van merkwaardige
geloofssystemen, bovennatuurlijke geloofssystemen en ook in welke zin
die immuniseringsstrategieen zeer bruikbaar zijn voor degenen die het
systeem accepteren.

Tenslotte nog het volgende. Een pragmatisch scepticus beschouwt be-
paalde geloofssystemen als psychologische placebo's en ziet als zodanig
de bruikbaarheid ervan in en begrijpt op dat niveau ook waarom die
immuniseringsstrategieen zo'n fundamentele rol spelen. U weet toch
wat placebo's zijn? En u weet ook dat bij een placebo, als het goed
gaat, verteld wordt, dat er een prachtig nieuw middel ontdekt is en dat
u dat middel nu drie weken moet slikken, vijf keer per dag. Dat is een
beetje vervelend, vijf keer per dag. Maar u zult merken dat na twee
dagen de ziekteverschijnselen beginnen of to nemen. Maar u moet
doorgaan met slikken, u moet perse die drie weken volmaken, want
doet u dat niet, dan willen er wel eens heel onaangename regressie-
verschijnselen. ontstaan. Dus de patient gaat bibberend van angst naar
huis, koestert dat middel, ziet na twee dagen, denkt hij, een lichte
verbetering, soms zelfs een grote verbetering. Het placebo heeft een
fantastische werking op die manier. Dit is precies hoe bepaalde
geloofssystemen ten aanzien van bovennatuurlijke wonderbaarlijke in-
vloeden werken. We kunnen in zekere zin zeggen dat we tenminste
twee soorten van geloofssystemen hebben, geloofssystemen die ons
handelen in de natuur, bij wijze van spreken, zeer direct ondersteunen
(de natuurwetenschappelijke geloofssystemen), en geloofssystemen die
op een of andere manier deze psychologische placebo-werking hebben,
d.w.z. die ons psychologisch functioneren ondersteunen.
Het is misschien interessant om in het verband met geloof in occulta
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erop to wijzen dat er een zeer interessant en merkwaardig geloofs=
systeem heeft bestaan in de 15de/16de eeuw. Een van de eersten die
dat heel grondig onderzocht heeft, was Francis Yates. In het voetspoor
van haar werk is daar zo langzamerhand veel van bekend geworden en
dat was de hele ontwikkeling van het neo-platonisme, het Florentijns
neo-platonisme, later occultisme. Dat geloofssysteem ontstond zo om-
streeks 1467, vanaf het moment dat dat buitengewoon eigenaardige
Corpus Hermeticus in Florence terechtkwam. Een wonderbaarlijk boek,
geschreven door een totaal warhoofd, dat een verpletterende indruk
maakte op veel mensen en leidde tot een geloofssysteem met zo'n over-
koepelende betekenis. Dat was een geloofssysteem dat aan de ene kant
technische implicaties wilde hebben voor de wereld, het wilde een
natuurkunde zijn. Aan de andere kant wilde het ook een anagogische
leer zijn, een leer die aangaf hoe de menselijke ziel kon opstijgen naar
het goede. Hoe de ziel een proces, een toewending tot God, zou kun-
nen doormaken en zou kunnen opstijgen naar iets moreel fatsoenlijks.
Dat was een interessant systeem dat beide dingen probeerde to com-
bineren, op eenzelfde manier als bepaalde heel oude geloofssystemen
dat hebben geprobeerd..

Wij zitten met het probleem dat onze geloofssystemen min of meer in
die twee soorten uiteenvallen. Ik zou als vermoeden willen uitspreken
dat we een geloofssysteem, zoals het geloofssysteem betreffende para-
normale verschijnselen dat in ieder geval een dualistische ontologie
postuleert, zouden moeten kunnen rekenen tot geloofssystemen, ty-
pisch van de tweede soort. Als dat zo is, als dat zo zou zijn, hebben we
onmiddellijk een antwoord gevonden op de vraag: "Waarom is er in
deze ti jd van hoge technologische ontwikkeling en van steeds nieuwe
wetenschappelijke ontdekkingen, die op zich al buiten het voorstel-
lingsvermogen van de mens liggen, bij het grote publiek zo'n voorkeur
blijven bestaan voor verschijnselen van paranormale aard?". Laat u nu
even het grote publiek weg, maar zeg de meeste mensen. Het antwoord
is duidelijk: de meesten van ons hebben behoefte aan psychologische
placebo's. Een keer in een debat zei iemand tegen me: "Wacht maar tot
jij ouder bent, dan zal je eens kijken, dan ga je een heleboel dingen
geloven die je nu sceptisch bekijkt". Waarop ik antwoordde: "Ja, maar
dat lijkt mij een bewijs voor mijn stelling, namelijk dat er een belang-
rijke placebo-werking uitgaat van bepaalde geloofssystemen". Nu heb
ik me tot nu toe buitengewoon tolerant gedragen. Ik heb de reden
daarvoor al een paar keer genoemd; iedereen mag het geloofssysteem
erop nahouden dat hi j wil. Dus als een pragmatisch scepticus, onder
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voorbehoud dat er geen beter alternatief is, gebruik maakt van een
medisch placebo, waarom in hemelsnaam niet? Dat vind ik prima. En
dan moet je niet tegen de patient zeggen dat er geen beter alternatief
is en dat hij dus een placebo krijgt. Nee, then het hem toe, met alle
ritueel er omheen.

Ik heb precies dezelfde houding ten aanzien van alle merkwaardige
geloofssystemen die mensen kunnen produceren. Er zijn twee redenen
die je zou kunnen hebben om een geloofssysteem filosofisch verwerpe-
lijk to achten. Die twee onwenselijkheden zijn:

1. Men kan zich ervan kan vergewissen dat het geloof in zo'n ge-
loofssysteem het zoeken naar betere alternatieven blokkeert. Dat
geldt in zekere zin ook voor het medisch placebo, dus dat geldt
ook voor het psychologische placebo. Dat lijkt mij van belang.

2. Een iets zwakkere, een iets vagere en moeilijker heel precies to
omschrijven reden, maar toch een reden die ik ook zou willen
noemen, is: ik kan me ervan vergewissen dat een bepaald geloofs-
systeem bij mensen een betere zelfinterpretatie in de weg staat, of
dat het geloofssysteem een zelfinterpretatie in de weg staat die die
mensen toch wat moreel verantwoordelijker zou laten handelen.

Dat laatste kan zich voordoen als je je er bij voorbeeld van vergewist,
dat bepaalde geloofssystemen - en ik heb de verdenking dat bij som-
mige paranormale geloofssystemen dat ook wel het geval is - leiden tot
verhoogde egocentriciteit die voor een normaal sociaal en moreel func-
tioneren niet zo wenselijk is. Dan vind ik dat aanvalbaar. Dat laatste
klinkt misschien heel merkwaardig, maar er is iets over bepaalde vor-
men van paranormaal geloof, dat mij altijd tot het uiterste heeft ver-
bluft. Dat is als je praat met mensen die bij voorbeeld geloven dat je
via bepaalde regressietechnieken vorige levens op het spoor kan ko-
men. Nu valt mij daaraan altijd iets op. Ik heb verschillende van zulke
gevallen van zeer dichtbij meegemaakt. Ik noem een voorbeeld van een
jonge vrouw, een musicus, die allerlei problemen had. Zij viel in han-
den van zo iemand die regressietherapieen deed en die haar dus ook
terugvoerde in een vorig leven. Zij bleek een Egyptische prinses met
een fluit geweest to zijn.
Dan een ander geval. Dat was iemand die in ieder geval gouverneur
was. Het zijn altijd die vroegere levens. Ik ben nog nooit iemand
tegengekomen die zegt: "Ik ben een vorig leven op het spoor gekomen,
en ik was daar een putjesschepper. Ik kan nu eindelijk belangrijke
informatie geven over hoe het allergewoonste, meest beklagenwaardige
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voetvolk leefde in de 16de eeuw. Want ik was een van hen". Dus ik zou
u willen aanraden: onderzoekt u eens in uw kennissenkring, want het
zou interessant zijn dat we eens data verzamelen over de sociale hoog-
ten en laagten van de vorige levens. Maar in ieder geval ben ik geneigd
om een ding to denken: bij mensen waarbij je altijd zulke fantastische,
briljante carrieres in de vorige levens vindt, zwakt dat geloof niet een
overmaat aan zelfvertrouwen en zelfgerichtheid af, maar bevestigt dat
eerder. Voor mij is daar de grens bereikt, waarbij mijn tolerantie ten
aanzien van het geloofssysteem ophoudt.

De volgende drie kort geformuleerde conclusies vatten in zekere zin
mijn betoog samen.

Conclusie 1:
Wi j kunnen consistent rare geloofssystemen blijven verdedigen zonder
in strijd to komen met die gemeenschappelijke.kennis die we sowieso
hebben, dat 'bridge-head'. Het is dus mogelijk om hele merkwaardige
systemen to verdedigen zonder dat we in strijd komen met een aan-
name dat overal op aarde mensen in beginsel een basishoeveelheid
overeenkomstige kennis hebben. Ik kan het nog iets anders zeggen: je
hoeft helemaal niet to vervallen in een van die hedendaags zo geliefde
incommensurabiliteitstheorieen om toch to verdedigen dat een grote
variatie van geloofssystemen op dat hogere magische niveau consistent
verdedigbaar en dus logisch mogelijk is.

Conclusie 2:
Er zijn geloofssystemen die psychologisch heel bruikbaar zijn, ` omdat
ze protectie, respectievelijk compensatie, bieden aan degene die het
desbetreffende geloofssysteem aanhangt met betrekking tot situaties
die de persoon anders niet kan verdedgen. Met andere woorden: er zijn
geloofssystemen die een placebo-werking hebben.

Conclusie 3:
Een pragmatisch scepticus zoals ik hem vanavond beschreven heb, - er
zijn natuurlijk allerlei varianten denkbaar - staat tolerant tegenover
zowel medische als psychologische placebo's, tenminste, als er niets
beters voorhanden is. Maar aangezien het ook zo is dat er altijd nogal
wat flessentrekkers los rondlopen, die van het feit profiteren dat psy-
chologische placebo -geloofssystemen een grote populariteit hebben, is
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het van groot belang dat diezelfde pragmatische sceptici intolerant
staan ten opzichte van mensen, die het zoeken naar ontbrekende alter-
natieven bemoeilijken. Dat kunnen bij voorbeeld mensen zijn die dat
geloof in het paranormale exploiteren. Pragmatische -sceptici zullen zelf
moeten bijdragen aan het zoeken naar alternatieve geloofssystemen.

De strekking van mijn lezing is vooral dat ik die pragmatisch scep-
tische houding aanbeveel, maar dat je daarbij helemaal niet onmiddel-
lijk slaande ruzie hoeft to krijgen met mensen die er buitengewoon
eigenaardige geloofssystemen op nahouden. Maar het is toch wel een
aanbevelenswaardige houding als men een tamelijk vast geloof heeft in
het mogelijk verbeteren van geloof in de zin van 'belief.
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The history of parapsychological research
J. Beloff

A mention of the word 'parapsychology' is apt to evoke different
reactions in different people. At one end we have the professional
sceptics like the American organization CSICOP, with its affiliated
societies in Europe such as the Dutch Skepsis, who are the co-sponsors
of this series of lectures. They see parapsychology as the respectable
facade behind which lurk all kinds of superstitious or irrational and
pseudo-scientific beliefs. Then there is the attitude of official science
which is not so much hostile as indifferent. I do not know what view
professor Doorman put forward in his introductory lecture to this
series but what I shall try to do in my talk to you today is to present
an insider's view of what is involved in parapsychology.

Science, of necessity, has to be .conservative and cautious in lending its
authority to any new claim from whatever quarter, whether it be in
connection with a new drug in medicine or a new theory in physics.
Now the fact is that parapsychological claims have never been able to
satisfy the demands that such recognition requires. The phenomena
with which it deals have proved to be too elusive and unreliable so
that there has always been room for doubt or disquiet. As a conse-
quence, parapsychology remains on the fringes of science. It is not, I
must insist, a 'pseudo-science' (whatever some critics may allege)
because it accepts scientific standards and criteria with respect to
methodology and the evaluation of evidence. It remains, however, by
the very nature of its findings, an unorthodox science. To make
matters worse, it is not always obvious to the outsider how to
distinguish between reputable parapsychological research, of the kind
that would be recognized as such by the Parapsychological Association
or by the editors of the accredited parapsychological journals, and
those disreputable or even dishonest claims which get so much
publicity in the media or in the occult literature.
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But does it matter, in the end, what status we assign to para-
psychology? Well, this does have one very critical implication.
Research requires funding and, in the event, it is extremely difficult
to get money to carry out parapsychological research. Government
agencies, which are answerable to the taxpayer, dare not finance
research when it is liable to be rejected by their scientific advisers.
Consequently, from the very beginning, you will find that para-
psychological research has been kept going almost entirely by private
benefactors who, of course, are free to do what they like with their
own money.

In the late 19th and early twentieth centuries there were still enough
scholars of independent means around who could devote most of their
time to such research. Many of the foremost pioneers associated with
the Society for Psychical Research in London, the first learned society
of its kind in the world which was founded in 1882, fall into this cate-
gory. At the present time however, it is perhaps only in the United
States that there are enough wealthy patrons to have made it possible
to establish laboratories where full time research can be conducted
and, even there, these laboratories lead a precarious existence and
from time to time have to close down for lack of support. Most
European parapsychologists today have to earn their living in other
ways. Speaking for myself, I taught psychology at the University of
Edinburgh (until my retirement a few years ago) but this allowed me
to purse parapsychology on a modest scale in my own time and to
supervise graduate students who preferred to work on a para-
psychological topic for their doctoral thesis. Today, Edinburgh has an
actual Chair of Parapsychology in the Department of Psychology
thanks to the fact that, by a freak chance, the late Arthur Koestler,
the well known writer, decided to leave his entire estate for this
purpose. Robert Morris, a much respected American parapsychologist,
became our first 'Koestler professor'. Unfortunately, but all too typical
of the hazards which confront this field, at much the same time the
Chair of Parapsychology in the Department of Psychology here at the
University of Utrecht, which had been set up in 1974, was terminated
as a result of the cut-backs which have afflicted the Dutch uni-
versities.

The upshot of what I have been saying is that, owing to lack of
funding, parapsychology has never been able to break through the
credibility barrier behind which it has hitherto been confined. It is my
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belief, however, that it has now attained a level of sophistication at
which, for a relatively trivial sum by the standards of conventional
science budgets, it should now be possible to establish the reality of
the basic phenomena to the satisfaction of the scientific community at
large.

What I propose to do today, is to try and present a case for para-
psychology. It is not my intention to make propaganda - no one is
more aware than I am of the limitations of parapsychology as it now
exists - but I can, hopefully, try to give you a clearer understanding of
what is involved than you would get from some outsider.

Defining the field

To start with some very basic points, how should we define 'para-
psychology'? What should we take it to include or exclude? The
broadest definition would be to say that parapsychology is the study of
'paranormal' phenomena where the term 'paranormal' is taken to mean
all such phenomena that appear to contravene some general assumption
whether of science or of commonsense. This may, however, be at once
too broad and too negative a definition to be helpful and it omits any
reference to the psychology component of 'parapsychology'. So, per-
haps a better definition would be to say that it is more specifically the
study of 'psi phenomena' where by psi phenomenon we allude to some
interaction between an individual and the external world that is not
mediated by any sensory or motor mechanisms such as are known to
operate in the case of normal perception or normal motor activity.
Such a definition is still, of course, negative - and until there are some
generally agreed theories as to what is involved, this could hardly be
otherwise - but, at any rate, it focusses attention on psi phenomena as
a special property of minds and that is itself of some philosophical
importance since it is one of the key issues in contemporary phi-
losophy whether mind has any unique powers or properties or whether
it is to be regarded as no more than the subjective aspect of brain
processes.

Given this definition of parapsychology in terms of psi phenomena,
most of the technical expressions, used by parapsychologists can be
unpacked as particular instances or aspects of psi. Thus we have
extrasensory perception or ESP as denoting the cognitive aspects of psi
which, in turn, can be, broken down into awareness of another person's
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thoughts, or 'telepathy'; awareness of things or events in the world that
are not accesible to normal perception or 'clairvoyance'; and each of
these modes of ESP can, in turn, be instances of 'precognition' if the
objects of awareness do not yet exist, or of 'retrocognition' if they
have at the time ceased to exist. Similarly, we have psychokinesis or
PK denoting the active or intentional aspects of psi, sometimes
referred to in popular parlance as the action of mind over matter.
Further distinctions can be made according to whether one is dealing
with phenomena that can only be distinguished by statistical analysis
or are such as can be observed by straightforward inspection.

As you can appreciate, while the terminology may be new, the pheno-,
mena as such are as old as recorded history and as widely distributed
as the human race itself. What is peculiar to the recent history of
Western Civilization is the concept of the paranormal itself, that is: the
idea that such phenomena are incompatible with the accepted world
view. Magical practices are based on the idea that the performance of
appropriate rituals and incantations can bring about desired changes in
the physical world. All religions are based on the idea that discarnate
spirits, be they angels, demons, deities or deceased human beings, can
intervene in the workings of nature. Of course, ' a distinction has
always been drawn between a natural or everyday occurence and a
miracle as something out of the ordinary but a world view that ex-
cluded miracles altogether or indeed any type of supernatural pheno-
menon, was something that could not have arisen before the scientific
revolution of the 17th century had taken root and is, in fact, a,product
of that 18th century movement we call the Enlightenment as pro-
pounded in the works of such celebrated sceptics as David Hume or
Voltaire. Even as late as the end of the 17th century we still find
learned individuals who are prepared to credit stories of witchcraft or
who themselves practice one or other of the occult arts. Indeed, the
great Newton himself was a devotee of alchemy, although by then that
was considered rather odd by his contemporaries.

Mesmerism and spiritualism

But the Enlightenment, as we know, was succeeded by the Romantic
Movement which turned nostalgically to the past, or at least to the
imagined past, for its inspiration. One of the products of this new
outlook was the success of mesmerism. For, although Mesmer liked to
think himself as a man of the Enlightenment, there is no doubt that, as
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a popular cult, mesmerism is an expression of the romantic era, an era
that had something in common with our own so-called New Age'.

Now, if I were asked when parapsychology began I would suggest that
it began with the mesmerists who flourished during the first half of
the 19th century. Ostensibly, mesmerism was just an example of what
today we would call 'alternative medicine. Its primary objects were to
cure and to make possible painless surgery. It proved enormously
popular which is, perhaps, not so surprising at a time when orthodox
medicine so often did more harm than good. And, while undoubtedly a
great deal of hocus pocus went on under its auspices, there are strong
indications from the records of some of the leading mesmerists of the
time, that some remarkable cures were .in fact achieved. With the
publication of Alan Gauld's monumental history of hypnotism, which
hopefully may be published next year by the Cambridge University
Press, these mesmerists and their phenomena may be due for a re-
appraisal.

But in linking mesmerism with parapsychology, I am not thinking
primarily of its healing potentiality, since paranormal healing has
never been a major concern of parapsychologists. The important link,
historically, lies in the fact that certain gifted individuals, those who
were specially liable to succumb to the mesmeric trance and who were
known as 'somnambules' (because their condition resembled that of the
sleep-walker) displayed remarkable clairvoyant abilities. Often they
gave public demonstrations of these powers. A particularly popular
demonstration involved what was known as 'travelling clairvoyance'
whereby the somnambule would seek to visit the home of the client
and, maybe, describe a certain picture that. hung in a certain room. It
goes without saying that a lot of these performances were rigged but,
again, some of the accounts we have by persons of reputation do make
remarkable reading. My object in drawing attention to this phase of
parapsychological history, or pre-history if you prefer, is to make the
point that here, for the first time, we have phenomena produced under
more or less controlled conditions and submitted to public scrunity.
And that, surely, is a key feature of a science. A journal, The Zoist,
founded in 1843 by the celebrated John Elliotson (who had held the
Chair of Medicine at University College, London) to be the organ of
mesmerism carried many reports of tests for clairvoyance and could
thus be regarded as one of the earliest learned journals to provide an
outlet for parapsychological findings. . .
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But of far greater significance for the development of parapsychology,
or psychical research as it would have been called in English at that
time, was the movement known as spiritualism. This reached England
from its homeland in the United States in the early 1850s. Its im-
portance was twofold. On the one hand it raised again the age-old
question of the survival of bodily death, but, for the first time, in an
empirically testable form. At the same time, associated with these pre-
sumed spirit communications, there was a large array of extraordinary
phenomena, much of it a physical nature, that cried out of objective
investigation. The second half of the 19th century was a period of
rapid advances in science and industry which engendered enormous
confidence in the power of rational thought to solve the outstanding
mysteries of nature and so the existence of paranormal claims,
especially in such a flagrant form as emanated from the seance room,
was a challenge to rationalists that could no longer be resisted. More-
over, spiritualism itself ironically, happens to be one of the least spi-
ritual and most matter-of-fact religious movements that there has ever
been. Thus a unique opportunity arose to settle once for all, if not the
survival question as such (for there is always more than one way of
interpreting an ostensible post-mortem communication), then, at any
rate, the existence of paranormal phenomena whatever may be their
ultimate meaning.

The impact of spiritualism on psychical research can best be under-
stood as occurring in two main phases. In the early phase the emphasis
was predominantly on validating the paraphysical phenomena, or what,
in our current jargon, we would now call 'macro-PK'. In the second
phase the focus of attention had shifted to mental mediumship and
whether the communications emanating from the mediums (whether
spoken or written down by automatic writings) displayed paranormal
knowledge (whatever its source). The outstanding medium of the initial
phase was. young man of Scottish origin but American upbringing,
Daniel Home (or D.D. Home) and the outstanding scientist among
investigators was William Crookes who, in the early 1870s, carried out
a series of tests with Home in his own laboratory. In the second phase,
the most important of the mediums was Leonora Piper of Boston who
began her career in 1884 when she was discovered by the great William
James of Harvard. Her chief investigator was Richard Hodgson who
had been sent to Boston to take charge of her and who could be
described as perhaps the first professional, full-time parapsychologist.
He had by then made his reputation as a sceptic, with his exposure of
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Mme Blavatsky, and no doubt, was expecting to do the same for Mrs
Piper. Instead he became convinced that, with her, he was dealing with
genuine powers of paranormal cognition and in the end even went so
far as to endorse the survival hypothesis, a step that James himself was
never willing to take although James did go on record as saying that he
was as sure as he could be of any fact in the world that Mrs Piper
knew things in her trances that she could not have known in her
waking life.

Given the amazing richness of all these spiritualistic type phenomena,
how is it that the very existence of paranormal phenomena can still
remain a matter for dispute? I think the simplest answer to this
question is that it happens to be a fact of human nature that we find it
so hard to accept something that is right outside our own experience
without first-hand, occular evidence of a kind that would make dis-
belief impossible. Indeed, even given such evidence, it may not be
easy to sustain belief after the event. Charles Richet, who was in-
volved with the testing of the medium Eusapia Palladino, tells us how
her investigators would sometimes become absolutely convinced that
they had, at last, witnessed incontrovertible paraphysical phenomena
and yet, the very next day, doubt would again set in.

The type of phenomena attributed to a medium such as Daniel Home
has of course long ceased to exist: We do not even have today mental
mediums of the calibre of a Mrs Piper or a Mrs Leonard. The fact is
that, as spiritualism declined as a movement, so the phenomena that
went with it declined. Today it has lost its dynamism almost every-
where, apart from Brazil, where significantly, strong paranormal phe-
nomena are still reported.

What makes it all the more tempting for us today to write off these
early claims is that the spiritualist movement was from the beginning
riddled with fraud. This was common knowledge at the time, of
course, every investigator knew that one ran the risk of being duped.
It is to their credit that a few brave individuals were prepared never=
theless to risk their reputation by endorsing spiritualistic phenomena.
Home himself published a book in 1877, Lights and Shadows of
Spiritualism, in which he lamented that fraudulent practitioners had
made a mockery of the whole movement. Thus, it is obviously difficult
for us, at this distance in time, to judge whether there was at least a
core of genuine phenomena behind a camouflage of trickery. No one,
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to my kowledge, has ever succeeded in casting a slur on Mrs Piper, but
today, Home is universally regarded by modern sceptics as no more
than just a very accomplished conjuror and illusionist.

Personally, I do not believe that this judgment is defensible. The fact
is that we have numerous eye-witness accounts of his seances, many of
them by persons who were by no means partial to the medium but, on
the contrary, were highly suspicious of him. These seances included a
variety of different phenomena but the climax was usually the
levitation of a large table to a height at which the sitters might have to
stand in order to keep their hands on top. To say simply, that Home
outwitted every witness is to make a vacuous statement unless one can
offer some more or less plausible suggestion as to how such a trick
could have been performed. After all, though physical mediumship has
virtually disappeared, the art of conjuring has continued to develop
since Home's day. Why then,, has not some enterprising conjuror of
today performed similar feats for our benefit (if necessary pretending,
for the occasion, to be a medium)?

To give you a concrete example, allow me to give you a,brief account
of a visit which Home paid to Amsterdam in 1858. He there held three
sittings under the auspices of a group of Dutch radical thinkers asso-
ciated with a journal, be Dageraad. I owe my knowledge of this event
to an article by the late George Zorab, the most notable Dutch histo-
rian of parapsychology*. It may give you some idea of the outlook of
this group if I say that the year before Darwin published his Origin of
Species, an article appeared in De Dageraad arguing that mankind was
descended from the anthropoid apes! Home, in his autobiography,
mentions briefly his encounter with this group of what he called
'infidels' and it becomes clear that he did not consider that these ses-
sions were specially remarkable. He complains of the chilliness of the
Amsterdam hotel where they took place and the lack of rapport with
his sitters. Nevertheless, the report which subsequently appeared in De
Dageraad, by a certain Dr F.C. Gunst, gives us plenty to think about
as we shall see.
I do not have the time now, to quote it in full but I would like to
bring out certain points that. bear on the stock arguments put forward
to show how Home might have produced his effects by normal means.
First, the idea that Home only admitted to his seances those who were
already anxious to believe in him is here flatly contradicted by the
composition of the investigating team. There were no less than ten
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persons present at the first of these three sittings among whom, we are
told, was a doctor of law, an optician, an apothecary and others
described as 'persons of high and well attested principles'. So far from
being 'suckers' for the spiritualist creed, the author mentions that

... everyone present talked freely with his neighbours, making all kinds
of comments and, laughing mockingly concerning the matter in hand,
gave expression to his disbelief, especially in reference to the
dogmatic beliefs connected with the phenomena.

And later, goes on to say: n

.,. we did not for a moment think or believe that the phenomena we
heard and saw were produced by spirits of deceased persons and,
since we also felt that it would be a very odd kind of spirits that
would consent to bring about the phenomena we were witnessing at
Mr Home's seances, we refrained from putting questions that could
be answered if such a world of spirits really did exist, a possibility we
refused to believe in.

Equally futile is the idea that the lighting conditions were not adequate
to see clearly what was going on. At the first sitting, which was held
in the evening "four bronze candelabra with candles", we are told, were
placed on the table and in order to acquire a still better view of the
floor under the table, two can were placed under the table".
Moreover, while the table rose from the ground, the doctor of phi-
losophy took his hands off it and, with a light in his hand, squatted on
his haunches under the table to investigate". We are also told that some
of the sitters tried very hard to prevent the table from rising but in
vain. The next session, incidentally, was held at noon. Nor can we
easily fall back on that favourite standby of the conjuror. distracting
the audience's attention. The author tells us that Home "insisted that
we should observe him and all his manipulations as closely as possible.
This too, we did, Argus. eyed".

Another favourite explanation that is still sometimes purveyed, and
was already popular at that time, was that Home was a master
mesmerist who could make people believe whatever he wanted them to
believe. In his autobiography of 1863 Home says:

Some suppose that I magnetize or biologize my audience, and that
they only imagine they see what they see.
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The Dageraad team seem to have been well aware of this possibility.
Dr Gunst, the author of the report, writes:

During the sitting, I purposely recapitulated in my mind everything,
up to the smallest details, that had happened at home that day and let
my mind dwell on these events,

and goes on to say that some of the other sitters, among whom were
persons,

... upon whom the powers of mesmerists did not exercise the slightest
influence also convinced themselves that they were not getting into an
abnormal state by applying various methods and devices to gauge
their mental health and saneness.

But, even without such precautions, the idea that Home could have
exercised such an influence on every occasion over every one of his
sitters is to credit him with powers hardly less paranormal than the
ability to levitate tables. For, if such an influence were to fail even
with one witness the game would be up. Yet there is no record of a
sitter failing to see what all the others plainly saw.

It is true that Home flourished before it had yet become the practice
to employ a stenographer to take down notes during the seance, as was
done later in the century with Eusapia Palladino. All the same it is
scarcely conceivable that by the time Gunst came to write his report,
which appeared only two months after the sittings, his memory had
completely distorted what had happened and that his co-observers
failed to notice any discrepancy and let him get away with publishing
a tissue of lies.

For these reasons I, for one, find it easier to accept Home's phenomena
at face value rather than trying to account for them by any such far
fetched hypotheses. But you may think otherwise. I admit that they do
take a lot of swallowing. Here, for example, is a description of what
came to be known as Home's 'earthquake effect', an effect that
frequently occurred at the start of a session:

Hardly had we seated ourselves - within ten seconds - than we heard
soft rappings that soon changed into loud knocks. These raps were
heard to come from all sides of the large room. They were accom-
panied by a complete rocking movement of the ceiling which became
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so violent that, together with the chairs on which we were seated, we
felt ourselves going up and down as if on a rocking horse.

Or, what is one to make of this:

I myself pulled out my handkerchief, wound it round the whole of my
right hand, and requested it to be taken away from me. Within a few
seconds I had the sensation as if an invisible hand was trying to
wrench the handkerchief that, after some repeated attempts lasting
several minutes, the force could not succeed in getting- the hand-
kerchief off. I then took hold of the handkerchief between my thumb
and one of my fingers.

It sounds like a conjuring trick but, if so, how was it done?

But, if we accept these observations as correct, where do we draw the
line? As I said, this was not a specially spectacular session. Home's
complete repertoire included materializations, mostly of hands, the
playing of musical instruments without contact, the occasional self-
levitations, the elongation of his own body, and the handling of live
coals. Of course, not all of these occurred in good illumination and
some were reserved for special occasions and for known sympathizers.
Yet, if Home could produce genuine phenomena, as he appears to have
done in Amsterdam, why would he have risked faking phenomena?

Of course, physical mediumship did not end with Home. During the
1870s, there was a galaxy of mediums claiming to produce full form
materializations that were indistinguishable while they lasted from
living human beings but the conditions of testing which they would
allow was much inferior and their phenomena were thus much less
evidental. Later, towards the turn of the century, there was the Italian,
Eusapia Palladino who fascinated scientists all over Europe. Although,
given half a chance, she was very liable to cheat, she was sufficiently
convincing to remain challenge. Then, during the present century, we
have the French woman, Eva Carriere; the Irish woman, Kathleen
Goligher; the Icelander, Indridi Indridason; the Polish medium, Franek
Kluski; the American, 'Margery; the Scotswoman, Helen Duncan and
others. But the tradition does not seem to have survived the Second
World War. Probably the last physical medium to arouse international
interest among serious researchers was a young Austrian, Rudi
Schneider, who flourished in the '20s and '30s.
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None of these cases proved conclusive, conditions always fell short of
what the investigators would have liked, and, in the absence of any
comparable cases at the present time, the very existence of macro-PK
is disputed even by some parapsychologists. When paraphysical phe-
nomena did, again, emerge on the international scene, they were no
longer associated with spiritualism. In the 1970s, Uri Geller burst upon:
the world with his PK-metla bending. Unfortunately by then, the
entertainment industry made such claims highly lucrative and, as
Geller was always far more interested in making money than anything
else, it became impossible to establish definitely whether he was just a
clever entertainer. Personally, I think there is enough good evidence
from other sources to think that the Geller-effect is a genuine para-
normal phenomenon even if we have to write off Geller himself.

The Rhine revolution

I have already suggested that the origin of parapsychology could be
assigned to the advent of mesmerism, especially as exemplified in the
work of such proponents as John Elliotson. I would now like to suggest
that parapsychology may have three distinct origins. The second,
which is often cited as the key event in our history, was the founding
of the S.P.R. in London in 1882. Although this came about partly at
the initiative of the spiritualists and many of the original members
were spiritualists, the importance of this event was that scholars and
scientists of international distinction were willing to join the Society
and promote a truly objective approach to the problem of the para-
normal wheresoever it might lead. One thinks, in this connection, of
such luminaries as Henry Sidgwick, the Cambridge philosopher; of his
wife, Eleanor Sidgwick; of Frederic Myers; of Edmund Gurney and
others of that breed.

Some have even accused these pioneers of being excessively cautious
about authenticating anything and, in particular, of being biassed
against the physical phenomena. But their motives were pure and they
were always ready to change their views when better evidence was
forthcoming. Thus, although they wanted no more to do with Palladino
after she was caught cheating during their sittings with her in
Cambridge in 1895, Eleanor Sidgwick was willing to accept the
Feilding Report of 1908 which returned a positive verdict on the
eleven sittings which these three emissaries from the Society had had
with her in Naples that year. At all events, the founding of the
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London Society set a precedent which was soon followed by similar
societies in the various countries of Europe and in the United States.
Moreover, the Proceedings and Journal of the London Society became
one of the principal outlets for serious articles and reports in this field
and they have appeared uninterruptedly ever since.

The third crucial date in the genesis of parapsychology as a science is
the setting up of the Duke University laboratory, in Durnham, North
Carolina, about 1927, under the direction of J.B. Rhine. Let us look
now, at some of the features of the so-called Rhine revolution which
transformed the practice of parapsychology.

The main assumption on which Rhine based his research program,
what we may perhaps call the 'democratic assumption', was that psi
ability was potentially present in everyone, not just in those rare gifted
individuals we call mediums, seers or sensitives. The operative word
here of course is 'potentially'. It was obvious that one would not be
able to elicit striking demonstrations of psi abilty in just any
volunteer. However, using the so-called 'forced-choice' test, where
results of repeated trials can be evaluated using standard statistical
analyses, it becomes possible to show, to an acceptable level of sig-
nificance, whether any information at all is being transmitted. In this
way ayone could, hopefully, demonstrate a psi effect, given only a
sufficient number of trials.

Rhine, I might say, was by no means the first to try using a guessing
technique to demonstrate ESP. Already in the 1880s, Richet had
suggested using the theory of probability to evaluate card-guessing and
such tests, using playing-cards, were not unknown in the 19th century.
But, with the development of a more sophisticated science of statistics
in the early part of this century thanks to R.A. Fisher and others, this
approach became more feasible and more tempting. Indeed, during the
1920s, the S.P.R. were looking into card-guessing behaviour under
such experimenters as Ina Jephson and S.G. Soal with R.A. Fisher
himself, as a statistical adviser although there were no notable results.

Another salient feature of the Rhine initiative was his efforts to trans-
form parapsychology into an academic discipline rather than, as it had
been hitherto, a hunting-ground for the dilletante of independent
means. To this end he devised standard test-procedures, and a standard
new terminology - the word 'parapsychology' itself was introduced to
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demarcate it from the wider and more diffuse 'psychical research' of
his predecessors. Rhine moreover, was a good fund-raiser. The funds
still had to come private benefactors but he was able to persuade
enough wealthy men and women in America to part with sufficient
money to make possible a permanent laboratory with its own staff and
equipment and, from 1937, an academic type journal which is still
going strong. Rhine was not, by any means the first to conduct para-
psychological experiments at a university. That honour should
probably go to H.I.F. Brugmans of the University of Groningen in
your country who, with two colleagues, tested a certain student of
physics, van Dam, using a 6x8 checker-board on which, on each trial,
the subject was required to point to the target square. This remarkable
and highly successful experiment was reported to the First Inter-
national Congress of Psychical Research in 1921. There had also been
some experimental work at Harvard and at Stanford but Rhine was the
first to carve for himself a niche at a university, even if this lasted
only until his own retirement in 1965 after which it continued as a
private research institute.

Rhine's efforts however, would have counted for little if he had not
been remarkably lucky in finding subjects who, were able to sustain
above-chance scoring over an impressive span of tests. The names of
such as A.J. Linzmayer, Charles Stuart, Hubert Pearce and others are
inscribed in the history of the field. After Rhine published his book
Extra-Sensory Perception in 1934, shock waves went through the
American academic establishment and parapsychology began to attract
attention at universities throughout the States. This new found
enthusiasm, unfortunately, did not last long. It soon became apparent
that the vast majority of such tests, conducted according to Rhine's
prescription end merely by reaffirming the laws of probability so that,
after a while, Rhine himself could no longer find 'high-scoring' sub-
jects and had to turn instead to such secondary effects as correlating
test-scores with personality or attitudinal variables? Was he wrong,
perhaps, in his 'democratic assumption' and is the ability to guess cards
correctly in a sustainable way just as exceptional as any mediumistic
ability? Rhine could point to the fact that, in those early days, dozens
of ordinary subjects were able to produce significant above-chance
scoring but he would have to admit that the precautions taken against
sensory leakage and other artefacts were not as yet of the most
stringent.
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At all events it is tempting to see in. the history of experimental para-
psychology a repetition of what happened over a much broader front
in the history of psychical research, namely a decline in the incidence
of strong phenomena and, more especially, in the availability of gifted
subjects. Efforts were made in Britain, the home of psychical research,
to replicate the Rhine findings by enthusiasts like Robert Thouless or
Samuel Soal but with nothing comparable to show for it. Soal is now
remembered with infamy as someone who cheated in his own ex-
periments but he first came into prominence as sceptic in relation to
the claims that had made Rhine a household name.

The current situation

I shall not say much about the recent background in parapsychology
since I gather that the next article in this series from my friend Brian
Millar, will elaborate on recent research. What I shall try to do there-
fore, in conclusion, is to pick out for you some of the salient features
of the current situation. There are, I would say, three main aspects of
the contemporary scene that call for comment. The first is a methodo-
logical device, the second concerns the psychology of psi, the third is
the attempt to reconcile parapsychology and physics.

From the methodological standpoint, the most notable feature of the
current scene is the extent to which it is able to exploit the use of
computers and electronic instrumentation. So much that was open to
criticism in the laborious manual testing procedures of the Duke la-
boratory is irrelevant when dice-throwing can be replaced with elec-
tronic random-number generators or when card-guessing can be
replaced. with computer-games. The work of such ingenious exponents
as Helmut Schmidt or Dean Radin in America amply illustrates this
aspect of progressive parapsychology.

The second and more basic change has been the abandonment of
forced-choice guessing tests in favour of psychologically more
meaningful free-response tasks. This began in the 1960s when the
Maimonides Dream Laboratory initiated their research program linking
sleep research with ESP. Since then, a variety of altered states of
consciousness have been exploited for their possible psi component
including hypnotism, that was once so prominent in psi research,
sensory deprivation, that is, the so-called 'ganzfeld technique',
progressive relaxation and even, the out of body experience. One can
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also mention the remote viewing technique as a modern version of
what our mesmeric ancestors called 'travelling clairvoyance'. Of
course, none of these approaches have produced a perfect recipe for
success but, in the hands of a first rate exponent, such as Charles
Honorton, the ganzfeld technique has certainly yielded some
impressive results. Indeed, this combination of a psychologically
meaningful task coupled with the methodological rigour that only
computers could make possible when used to replace human assistants,
is an encouraging development.

Finally, there is one school of thought, which happens to be
particularly strong in the Netherlands, which refuses to regard psi as
an aspect of some non-physical reality be it mental or spiritual. Instead
it seeks to reconcile parapsychology and physics by pointing out that
quantum theory, with its indeterminacy principle and its non-locality
principle, represents no less a challenge to our commonsense
assumptions about the physical world than anything in that we call
paranormal. The so-called 'Observational Theorists' believe that psi
phenomena can be explained if we allow the observer to exercise a
bias with respect to the outcome of a given observation (in orthodox
quantum theory, as you know, it is the observer that brings about a
'collapse of the state vector' whereby a particle assumes a determinate,
as opposed to an indeterminate, value but the observer can in no way
influence the actual outcome that is observed). I shall not enlarge on
this approach now; no doubt you will be hearing more about it from
Brian Miller who is one of its principal protagonists. For my part, I am
a sceptic when it comes to the reconciliation of physics and para=
psychology. Whatever may be the case with respect to subatomic
particles, I firmly believe in the existence of matter as something that
is independent of minds or of observers of whatever description nor
am I satisfied that it is legitimate to extrapolate from the quantum
level to the macroscopic level of our familiar environment. And, not
only am I a realist about matter, I likewise believe in the independent
reality of mind.
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Note

1. G. Zorab, 'Test sittings with D.D. Home Amsterdam', J. Parapsych. 34,
1970, pp. 47-63.
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Het courante parapsychologische onderzoek
B. Millar

Populair occultisme en wetenschap

Een tijd geleden snelde een Belg een politiebureau binnen en riep
almaar: "Ge moet mij opsluiten-. Ik heb toverkracht". De dienstdoende
agent aan de bezoekersbalie antwoordde kalm: "Nou, daar is niks op
tegen. Gaat u maar gewoon rustig naar huffs en slaap er eens een nachtje
over. Dan komt het allemaal best weer in orde." De Belg bleef echter
aandringen: "Ge begrijpt het niet. Ik heb toverkracht, zeker en vast." De
agent: "Dat is misschien wat ongebruikelijk, maar ik garandeer u dat
dat niet verboden is." De Belg: "U kent de wet, dus ik moet u wel ge-
loven. Maar weet ge dat wel zeker?" "Maar natuurlijk, meneer", aldus
de agent, "gaat u nu gewoon naar bed en dan zult u zien dat het morgen
allemaal dik voor mekaar is." De Belg draaide zich om, mompelde
"Awel, als ge dat echt zeker weet ..." en verliet hoofdschuddend het
politiebureau.

Kort na zijn vertrek arriveerde een jonge vrouw. Haar kleding zat
onder de- modder en haar blouse was aan Harden gescheurd. Ontdaan
schuifelde zij naar de balie. Op de vraag wat er gebeurd was, kon ze
met moeite en stotterend uitbrengen: "Mi jn naam is To en ik ben ver-
kracht".

Om diverse redenen ben ik met dit onfrisse verhaal begonnen. Ten
eerste dekt de term 'toverkracht' min of meer de inhoud van deze
voordracht. Daarnaast is een tweede aspect van belang: hoewel 'tover-
kracht' en 'To verkracht' vrijwel hetzelfde klinken, is de betekenis van
de beide termen uiteraard wezenlijk verschillend. Iets soortgelijks zien
we bij de term 'parapsychologie'. Die heeft twee bijna tegengestelde
betekenissen gekregen. Een van de bedoelingen van deze voordracht is
het verschil aan to geven tussen enerzijds de serieuze wetenschap-
pelijke parapsychologie en anderzijds de golf van populair bijgeloof,
waarvoor in de media vaak diezelfde term 'parapsychologie' wordt
gebruikt.
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Ik zal de termen 'volksgeloof' en 'populair occultisme' gebruiken om
die laatste categorie aan to duiden. In vergelijking met andere serieuze
parapsychologen druk ik me dan nog voorzichtig uit. Zo heeft Johnson
de term 'parapornografie' gebruikt om aan to geven hoe de term 'para-
psychologie' commercieel wordt verkracht.

Nu volgen enkele voorbeelden van verschijnselen die men wel eens als
iets 'paranormaals' presenteert. In de oorspronkelijke voordracht wer-
den die praktisch gedemonstreerd, maar hier wordt eerst een zo goed
mogelijke beschrijving gegeven en daarna meer uitleg.

Het eerste voorbeeld betreft het mysterieuze occulte vermogen van
helderziendheid, gedemonstreerd voor een publiek. Toeschouwers krij-
gen een envelop en een leeg stukje papier, met het verzoek daarop een
vraag to noteren, het papiertje in de envelop to steken en die dicht to
plakken. Vervolgens worden de enveloppen opgehaald. De helderzien-
de neemt een envelop en houdt die tegen zijn voorhoofd, terwijl hij
zich tegelijk sterk lijkt to concentreren.
"Heeft dit lets to maken met het weer? Ik zie een donkere wolk. Herkent
iemand dit?" Duidelijk opgewonden meldt zich een, aantrekkelijke
jongedame, die waarschijnlijk iets to diep in het glaasje heeft gekeken.
Meteen scheurt de helderziende de envelop open en leest hardop de
inhoud voor: "Welke kleur heeft mijn kater?" Donderend applaus! Onze
helderziende neemt een andere envelop, concentreert zich weer even
en doet dan de volgende voorspelling: Va, ik zie dat uw papieren snel
gevonden zullen worden". Een lange man staat op. De helderziende
opent de envelop en leest de vraag voor: "Waar is mijn manuscript
gebleven?"

Op deze wijze werkt de helderziende de stapel enveloppen door.
Hij is duidelijk op de hoogte van de inhoud. Is zijn geest of ziel dus in
staat in de enveloppen door to dringen? Of kan hij zelfs in het hart
van de mensen kijken? CIA en BVD, let op: al uw geheimzinnige acti-
viteiten zullen worden onthuld! De werkelijkheid is veel prozaischer.
onze 'helderziende' is gewoon een goochelaar. Het door hem vertoonde
kunstje kan op diverse manieren worden gerealiseerd, maar de simpel-
ste methode is de truc 'volgende vraag'. In het publiek bevindt, zich
een souffleur; in dit geval de dame met de kater (een poezebeest of
hoofdpijn; dat blijft in het midden), wier envelop als eerste werd be-
handeld. Hij kent vooraf haar vraag en geeft een daarbij passend ant-
woord. De truc begint bij het openen van die eerste envelop, meteen

I
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na dat antwoord. Die envelop is namelijk helemaal niet van die aan-
trekkelijke vrouw, maar van de stevig gebouwde auteur in het publiek.
Hij ziet dus een vraag over een verloren manuscript en onthoudt die
vraag, terwijl hij net doet of hij in die envelop een vraag vond over de
kleur van een kater. Daarna neemt hij een volgende envelop, concen-
treert zich en vertelt de auteur dat zijn verloren verhaal zal worden
teruggevonden. Hij opent de envelop om 'de vraag to controleren' die
hij in werkelijkheid al kent. De vraag die hij op dat moment echt
leest, onthoudt hij weer voor de eerstvolgende kandidaat. De 'helder-
ziende' zorgt dus dat hij steeds de inhoud van de voorafgaande envelop
voorleest, terwijl hij zich lijkt bezig to houden met de 'volgende
vraag':

Een tweede voorbeeld is 'tafeldansen'. Een groepje vrienden komt
regelmatig bij elkaar om in volle ernst met de doden to communiceren.
Zij laten hun handen op het blad van een tafeltje rusten en na enige
tijd lijkt het meubelstuk tekenen van leven to vertonen. Het begint op
eigen kracht to bewegen. Sterker nog: de tafel geeft antwoord op vra-
gen die door de aanwezigen worden gesteld. Het kantelt een keer iets
omhoog voor een A, twee keer voor een B enz. Via die arbeidsinten-
sieve methode spelt de tafel complete boodschappen 'van gene zijde'.
De stuwende kracht achter die boodschappen beweren de nog levende
zielen to zijn van overledenen. Ook hier is de werkelijkheid echter wat
anders.

Het mysterieuze tafeldansen werd midden vorige eeuw onderzocht
door niemand minder dan de vermaarde wetenschapper Michael
Faraday. Hij ontdekte dat de bewegingen van de tafel werden veroor-
zaakt door spierkracht van de mensen rond die tafel. Zij maken duw-
bewegingen waarvan ze zich niet bewust zijn. Als je hen via een
mechanisme aantoont welke krachten zij op de tafel uitoefenen, dan
yerdwijnen de bewegingen. Verder onderzoek maakte duidelijk dat in
de voor tafeldansen typerende condities de mensen rond de tafel over-
matig compenseren bij het volgen van een ingezette beweging. Zodra
een bepaalde beweging is ingezet, zal iedereen zijn best doen die zo
goed mogelijk to volgen. Het effect versterkt zich op natuurlijke
wijze. Bij onervaren deelnemers duurt het soms vele sessies voordat
een tafel waarneembaar gaat bewegen, maar is er 'een oude rot' bij,
dan begint de tafel vaak al binnen enkele minuten to dansen. Voor
demonstraties van het effect wordt zelfs wel gebruik gemaakt van een
persoon die de tafel bewust (maar stiekem) wat duwtjes geeft, tot
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duidelijke bewegingen zijn opgestart. Op dat moment ,is zijn taak vol-
bracht en kan hij de groep verlaten zonder het succes van het effect in
gevaar to brengen. Tafeldansen is maar een van de vele 'automatismen'
die berusten op onbewust uitgeoefende spieractiviteiten. Andere voor-
beelden zijn de wichelroede en het ouija-bord.

Maar wat to denken van de inhoud van de boodschappen tijdens het
tafeldansen? Vooral in het begin zijn obscene verhalen `en wilde fan-
tasieen geen uitzondering. Uiteraard leidde dit tot de opvatting dat
onderdrukte gedachten bij automatismen ongeremd naar boven kwa-
men. Er is wel eens gezegd dat ieder van ons in zijn gedachten continu
een soort 'B-film van laag allooi' afspeelt. Eerder werden zelfs nog
verdergaande theorieen geopperd, waarin een 'onderbewustzijn' werd
gezien als de bron van automatische communicatie. Enkele psychiaters
hebben automatismen zelfs therapeutisch toegepast in een poging door
to dringen tot moeilijk toegankelijke delen van het bewustzijn. De
moderne psychologie biedt geen ruimte aan het gepersonaliseerde on-
bewuste waar de pioniers van de psychiatrie zo dol op waren. Heden-
daags psychologisch onderzoek beschouwt allerlei processen in het
zenuwstelsel veeleer als een soort machinale functies waarop het
bewustzijn niet of nauwelijks invloed heeft. Het is jammer dat de
hulpmiddelen van de moderne cognitieve psychologie nauwelijks zijn
ingezet voor onderzoek aan automatismen. Dat zou namelijk beduidend
meer kennis over die verschijnselen kunnen opleveren dan nu beschik-
baar is.

Voor het grote publiek en vooral voor de media lijkt het er echter
vaak op alsof zelfs Faradays onderzoek van ruim een eeuw geleden ook
nooit is uitgevoerd. Ik organiseerde ooit een sessie met tafeldansen en
moest tot mijn verbazing en woede constateren dat die later in een
populair TV-programma werd gepresenteerd als onweerlegbaar bewijs
voor het bestaan van paranormale krachten. Nog niet zo lang geleden
bracht een groepje mensen dat in de Utrechtse wijk Overvecht met
een glass je zat to schuiven de plaatselijke politie zo in rep en roer dat
de landelijke pers er binnen de kortste keren op dook.

Wat hebben deze voorbeelden van het pseudo -paranormale nu lit to
staan met parapsychologie? De parapsychologie wortelt in de nieuws-
gierigheid naar volksgeloof en praktijken die vaag worden aangeduid
als paranormaal. Hoe moeten we die verschijnselen verklaren? Para-
psychologie is allereerst het wetenschappelijk onderzoeken van die
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vormen van volksgeloof. De parapsycholoog onderzoekt paranormale
verschijnselen vanuit ongeveer hetzelfde vertrekpunt als een antropo-
loog die het geloof in heksen onder de Azande (een bepaalde volks-
stam) onderzoekt. Die antropoloog hoeft zelf beslist niet to geloven dat
die heksenverhalen waar gebeurd zijn. Op dezelfde wijze is de para-
psycholoog geinteresseerd in de verschijnselen die tot populair occul-
tisme behoren, maar bij zijn poging die to verklaren maakt hij gebruik
van wetenschappelijke methoden.

Misschien is het niet meer dan normaal dat het grote publiek een tak
van wetenschap niet kan onderscheiden van het onderwerp van die
wetenschap, maar voor andere wetenschappen (zoals parasitologie, om
maar eens wat to noemen) geldt dit niet. Toch blijft de parapsycho-
logie nog steeds omgeven door een wags van mysterie. Voor de leek
is de parapsycholoog niet meer dan een soort moderne magier. Die
opvatting is bewust versterkt door hen die proberen het 'paranormale'
op allerlei wijze commercieel uit to buiten. Bovendien wordt die trend
ongewild in stand gehouden door het feit dat de serieuze parapsycho-
logie de pers mijdt (een vicieuze cirkel).

Zelfs in het kleine aantal voorbeelden hierboven is al sprake van zaken
die uiteenlopen van goochelen tot psychologie. Veldonderzoek bestaat
uit een scala aan verschillende disciplines en vereist veelzijdige des-
kundigheid. Slechts een klein deel van de moderne parapsychologen
houdt zich bezig met veldonderzoek naar geesten, poltergeists, uit-
tredingen of spontane telepathie. De meeste wetenschappelijke para-
psychologen doen laboratoriumonderzoek. Wetenschappers die in elek-
triciteit geinteresseerd zijn, besteden immers ook al lang niet meer al
hun ti jd aan bestuderen van bliksemontladingen in het veld. In plaats
daarvan onderzoeken ze minder spectaculaire maar beter in de hand to
houden verschijnselen in een gecontroleerde laboratorium-omgeving.
In de fysica heeft die methode spectaculaire successen geboekt. In de
parapsychologie heeft men getracht dat voorbeeld na to volgen, door
echte paranormale verschijnselen to isoleren onder laboratoriumcon-
dities. Hoewel dat veel minder succes opleverde dan aanvankelijk werd
verwacht, heeft de experimentele methode resultaten afgeworpen die
weliswaar geen bewijs maar wel aanwijzingen opleverden.
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Geschiedenis van het parapsychologisch onderzoek

Spiritistisch onderzoek
De directe voorloper van de parapsychologie was het spiritistisch
onderzoek, meestal aangeduid als psychical research. Als begindatum
daarvan wordt vaak 1882 aangehouden, toen in Londen de Society for
Psychical Research werd opgericht. Het spiritistisch onderzoek ont-
stond uit het spiritisme, dat midden vorige eeuw opkwam in de V.S.
Het basisbeginsel van deze semi-religieuze volksbeweging was dat men
via personen met speciale gaven, de mediums, kon communiceren met
de doden. De spiritisten onderscheidden twee typen mediums: fysische
en mentale. Een fysisch medium produceerde een grote reeks effecten,
uiteenlopend van het bewegen van voorwerpen tot complete spoken
(bestaande uit een mysterieuze substantie die ectoplasma werd
genoemd). Het mentale medium legt zich toe op communicatie met de
doden, vaak in een trance-toestand.

De fysische mediums trokken als eerste de aandacht van wetenschap-
pers. Toen werd al snel duidelijk dat fraude aan de orde van de dag
was. Mediums vertoonden hun kunsten alleen in verduisterde ruimten.
Fijngeweven mousseline diende als ectoplasma en de duisternis maakte
het makkelijker via draden voorwerpen op afstand to manipuleren.
Meestal werden groffe trucs gebruikt, maar enkele mediums (vooral in
de latere periode) bleken ware meesters op het gebied van subtiele
methoden van bedrog.

Mentale mediums waren wetenschappelijk gezien veel interessanter.
Het onderzoek naar deze mediums heeft belangrijk bijgedragen aan de
eerste ideeen over het 'onbewuste'. Geinteresseerden in dit onderwerp
raad ik aan From India to the Planet Mars van Flournoy to lezeh. Het
door hem onderzochte mentale medium Helene Smith produceerde een
'Marsiaanse taal', die over vele jaren consistent bleek. Later bleek dat
die taal de grammaticale structuur van het Frans had, een taal die het
medium zelf kende. Het verzinnen van een taal en die consistent toe-
passen zonder je daarvan zelf bewust to zijn is verstandelijk een waar-
lijk grootse prestatie. Helaas slaagden maar weinig mediums, erin
dergelijke virtuoze prestaties to evenaren.

Zowel onder de fysische als de mentale mediums leken er enkele
belangrijke uitzonderingen to bestaan. Wat moeten we bijvoorbeeld
denken van de kunststukjes van het fysische medium D.D. Home, die

50



i

werd onderzocht door, onder andere, William Crookes? En wat to zeg-
gen van het Amerikaanse mentale medium Mrs. Piper, die het op de
een of andere manier presteerde correcte informatie to geven, zelfs als
ze naar een voor haar onbekend land werd gebracht en door prive-
detectives in de gaten werd gehouden? Zoals aan alle rages, kwam er
ook een einde aan de rage van mediums. Na de Tweede Wereldoorlog
waren fysieke mediums ten dode opgeschreven. Hoewel nog steeds een
klein aantal mentale mediums van zich deed spreken, waren dat eerder
slappe aftreksels van Helene Smith dan van Mrs. Piper. De onopgeloste
mysteries uit het verleden werden voer voor historici in plaats van
object van onderzoek voor parapsychologen.

Onderzoek van Rhine
In de twintiger jaren maakte J.B. Rhine, werkzaam aan Duke Univer-
sity, duidelijk dat de atmosfeer van duistere seance-ruimten van spiri-
tistisch onderzoek hem danig de keel uithing. Hij introduceerde de
parapsychologie. Rhine verving mediums door gewone proefpersonen,
dat wil zeggen studenten (die overal zeer frequent fungeren als proef-
konijn in psychologische experimenten). Je, verwacht vooraf niet dat
deze proefpersonen uitzonderlijk sterke paranormale effecten zullen
produceren. Daarom werd het leer belangrijk nauwkeurig to bereke-
nen wat je op grond van het toeval vooraf precies mag verwachten.
Daarom werden statistische methoden een- routine -onderdeel van para-
psychologisch onderzoek.

De logica achter statistiek is niet ingewikkeld. Denkt u even aan het
werpen met een munt. Is dat een eerlijke munt, dan zal in ongeveer
50% van de gevallen 'kop' boven komen to liggen. Stel dat je tien keer
gooit en kop komt zes keer (60%) boven, dan is dat beslist geen onver-
wachte afwijking. Stel dat we geen tien, maar 100 worpen doen en
weer 60% 'kop' vinden. Dan beginnen we to twijfelen of de munt wel
zo eerlijk is. Blijft dat percentage ook bij 1000 worpen bestaan, dan is
onze verdenking bevestigd. Het is vrijwel zeker dat de munt niet eer-
lijk is.

Lang geleden hebben wiskundigen die ideeen al precies vastgelegd. De
vermoedens van 'oneerlijkheid' worden uitgedrukt als een waarschijn-
lijkheid (de zogenaamde P-waarde): hoe waarschijnlijk is het dat de
waargenomen afwijking van de kansverwachting alleen door toeval is
ontstaan? Als die waarde klein genoeg is, dan wordt de munt als
oneerlijk beschouwd. Maar hoe klein moet de waarde van P zijn voor-
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dat de munt als oneerlijk wordt afgeschreven? In de gedragsweten-
schappen wordt de gewoonte gehanteerd bij een P-waarde van 1 op 20
aan to nemen dat het effect waarschijnlijk echt is. Bij een P-waarde
van 1 op 100 is het effect zo goed als zeker echt. In vakjargon: het
resultaat is 'significant op een niveau van' vijf resp. een procent,

Om de test op de eerlijkheid van de toevalsbron in een ESP-test to
wijzigen vervangen we het werpen met een munt door een task waar-
bij de proefpersoon moet raden en waarbij vooraf bekend is welke
uitkomsten op grond van het toeval mogen worden verwacht. Rhine
gebruikte daarvoor de zogeheten ESP-kaarten, waarop symbolen ston-
den. Een set telde 25 kaarten met vijf verschillende symbolen, dus vijf
kaarten per symbool. Worden die kaarten grondig geschud, dan zal de
proefpersoon op grond van het toeval in een op de vijf gevallen het
juiste symbool raden. Met behulp van enkele statistische formules kan
worden berekend in hoeverre het daadwerkelijke aantal goed geraden
symbolen afwijkt van het toeval. be daarvoor benodigde berekeningen
behoren tegenwoordig tot de statistische basiskennis van elke begin-
nende student in de gedragswetenschappen. Destijds deed de statis-
tische methodologie van Rhine echter zoveel stof opwaaien dat de
toenmalige voorzitter van het Institute of Mathematical Statistics
(Camp) zich geroepen voelde de volgende uitspraak to doen: "Als je
het onderzoek van Rhine op eerlijke wijze wilt aanvallen, dan kan dat
alleen maar op andere dan wiskundige gronden".

Rhine stelde zich niet tevreden met het louter verzamelen van bewij-
zen voor extrasensory perception (ESP; 'buitenzintuiglijke waar-
neming'). Hij wilde weten waar de door de proefpersoon gegeven
informs tie vandaan kwam: uit een ander brein (telepathie), uit de
kaarten (helderziendheid) of uit de toekomst (precognitie). Hij verge-
leek die mogelijkheden via eenvoudige aanpassingen van de standaard
opzet. Daarmee zette Rhine de eerste stappen van een wetenschapper
die probeert een mechanisme to doorgronden. Rhine onderzocht ook
een ander fenomeen: de psychokinese (PK). Daarvoor verving hij de
set kaarten door een machine die automatisch dobbelstenen gooide. De
proefpersoon wilde dat een van de zes getallen boven kwam to liggen.
In dit geval verwacht je op grond van het toeval dat dat in een op de
zes gevallen lukt. Rhine beschouwde ESP en PK als twee aspecten van
eenzelfde proces, waaraan hij de naam psi gaf. .

'I
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Wat vond Rhine nu eigenlijk? In eerste instantie rapporteerde hij op-
zienbarende successen. Bij de experimenten met de ESP-kaarten bleek
ongeveer een op elke vijf studenten significant hoger to scoren dan op
grond van toeval vooraf werd verwacht. Na verloop van tijd vond hij
echter steeds minder hoog-scorende proefpersonen. Daarom ontwik-
kelde Rhine een andere strategie: test iedereen die mee wil doen en
telde resultaten bij elkaar op. Terwijl geen enkele individuele proef-
persoon opvallende resultaten boekte, waren de totaalresultaten sterk
significant. Kortom: Rhine gebruikte een groot aantal zwakke psi-
bronnen en een methode waarbij het effect werd opgeteld, terwijl de
ruis uitmiddelde.

In het begin hanteerde Rhine vrij informele testprocedures en kreeg
hij de wind van voren uit de hoek van de traditionele spiritistische
onderzoekers. Op grond. van die kritiek bleef Rhine zijn procedures
steeds verder verfijnen tot er nauwelijks nog procedurefouten waar-
neembaar waren. De strengere opzet viel samen met de periode waarin
de schaarste aan hoog-scorende proefpersonen steeds ernstiger werd,
maar tussen die twee zaken bestond beslist geen verband ddn op 66n.
De eenvoudigste verklaring voor Rhine's aanvankelijke succes is dat
een aantal studenten samen een complot' smeedde om de professor met
die maffe ideeen eens goed voor joker to zetten. Anderzijds: stel dat
dat Waar is, waarom zou dan intussen nog steeds niemand uit de school
hebben geklapt?

Ik heb Rhine maar een keer ontmoet toen hij al op leeftijd was.
Rhine's Journal of Parapsychology had geweigerd een experiment to
publiceren dat een collega en ik in Edinburgh hadden uiitgevoerd. Als
reden werd opgegeven dat de resultaten geen aanwijzing waren dat psi
was opgetreden. Professor Beloff, die de leiding over onze onder-
zoeken had, had besloten persoonlijk contact met Rhine op to nemen.l)
De charmante oude heer vond dat onze argumenten geen hout sneden.
Tegelijk nam.hij de gelegenheid to baat mij even apart to nemen en
zeer omzichtig to informeren of ik zelf echt in ESP geloofde. Rhine
liet op mij de indruk na van iemand voor wie een idee tot een obsessie
was geworden.

Modern onderzoek: meta-analyses
De kern van wetenschap is natuurlijk of andere onderzoekers Rhine's
bevindingen nu -wel of niet hebben kunnen bevestigen. In modern
parapsychologisch onderzoek zijn ESP-kaarten super-verouderd en
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vervangen door computers. Dobbelstenen hebben plaatsgemaakt voor
elektronische toevalsgeneratoren (random number generators, RNGs).
Op dit moment zijn er in het onderzoek twee hoofdlijnen to onder-
scheiden: ganzfeld (ESP) en random generators (PK).

De ganzfeld-opzet is in essentie een test op telepathie, waarin de 'ont-
vanger' in een licht gewijzigde bewustzijnstoestand wordt gebracht en
van omgevingsprikkels wordt geisoleerd. Hij leunt achterover in een
gemakkelijke stoel. Zijn ogen zijn afgedekt met halve ping-pong-bal-
len (waarop een lamp is gericht) en via een hoofdtelefoon hoort hij
ruis. Na verloop van tijd zorgt dit sensorisch homogene veld (ganzfeld)
dat de proefpersoon in een dromerige toestand raakt. Hij krijgt de
opdracht alles wat hij denkt en ziet hardop uit to spreken. Al zijn
uitingen worden vastgelegd. Intussen wordt in een andere ruimte via
een toevalsprocedure een afbeelding gekozen uit een set van vier. Die
doelafbeelding wordt aan de 'zender' gegeven, die moet proberen op
buitenzintuiglijke wijze to beinvloeden wat de 'ontvanger' ervaart.
Na ongeveer een half uur worden de lamp en de hoofdtelefoon verwij-
derd. Daarna moet de ontvanger uit een tweede set van de vier
afbeeldingen kiezen welke daarvan volgens hem door de zender werd
beke-ken. Voor het kiezen van de doelafbeelding worden de ruimten
waar de zender en de ontvanger zich bevinden streng geisoleerd van
elkaar. Dat blijft zo tot de ontvanger heeft aangegeven welke afbeel-
ding volgens hem is gebruikt. Van deze basisopzet zijn vele varianten
gebruikt, zelfs volledig computer-gestuurde experimenten.

Het beoordelen van een bepaald type onderzoek werd traditioneel
uitgevoerd via een samenvattende kritiek. Sinds enkele jaren is in de
gedragswetenschappen een minder subjectieve methode in zwang ge-
raakt: de meta-analyse. Daarbij wordt elk experiment min; of meer
beschouwd als een afzonderlijke poging en worden de resultaten
gecombineerd behandeld als een groot onderzoek. Bovendien kan de
complete hoeveelheid gegevens op verschillende manieren worden
gesplitst om de invloed van diverse variabelen objectief to kunneir
onderzoeken.

In 1985 deed de parapsycholoog Honorton een meta-analyse op de 28
ganzfeld-experimenten die op dat moment waren gepubliceerd. Het
gecombineerde resultaat leidde tot een waarschijnlijkheid van minder
dan een op een mil jard. Wat de oorzaak van het effect dus ook kan
zijn, het lijkt in ieder geval geen toeval. De grootte van het effect is
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enkele procenten boven de 25% die men volgens louter toeval zou ver-
wachten. Afgemeten aan de normen in de gedragswetenschappen is dat
een gemiddelde effectgrootte. Is dat resultaat nu alleen maar toe to
schrijven aan slordig onderzoek? De skepticus Hyman kende aan elk
van de afzonderlijke experimenten een waarde toe voor procedurefou-
ten en vond een significante samenhang tussen die waarden en het
'psi-effect'. Harris en Rosenthal (een pionier op het gebied van meta-
analyses die zich niet eerder met parapsychologie bezighield) vonden
echter geen aanwijzing dat de ganzfeld-resultaten het gevolg zouden
zijn van fouten tijdens het onderzoek. Vooralsnog is onduidelijk welke
deskundigen we nu moeten geloven.

PK-experimenten maken gebruik van een elektronische toevalsgenera-
tor (RNG), gekoppeld aan een kleine computer. De RNG is de elek-
tronische versie van het opgooieri van een munt. Het apparaat berust
op een fysisch toevalsproces, bijvoorbeeld radioactief verval, of ruis
die wordt gegenereerd door een reverse biased halfgeleiderovergang.
De juiste werking van de RNG kan worden getest door hem to laten
werken zonder de aanwezigheid van een proefpersoon die hem pro-
beert to beinvloeden.

In de basis-opzet van een PK-experiment zit de proefpersoon voor een
beeldscherm. Ongeveer elke seconde activeert de computer de RNG en
verschijnt het uitgangssignaal van de RNG als een '0' of een '1' op het
scherm. De taak van de proefpersoon is simpel: hij wit veel vaker een
'1' dan een '0' op het scherm zien en zal de RNG alleen via zijn wit
moeten beinvloeden.

Radin en Nelson voerden een meta-analyse uit op alle PK-experimen-
ten die tussen 1959 en 1987 zijn gepubliceerd. Gecombineerd leidden
die 597 experimentele series tot een microscopisch kleine waarschijn-
lijkheid, terwijl de controle-data niet van het toeval afweken. Hoewel
de totale significantie overweldigend was, was de effectgrootte veel
kleiner dan in het ganzfeld-onderzoek, namelijk een fractie van een
procent boven de toevalswaarde van 50%. Er bestond geen verband
tussen fouten en het experimentele resultaat.

55



Bestaat psi? Argumenten voor en tegen

Experimenten
Een groot deel van het parapsychologisch onderzoek wordt als hobby
uitgevoerd. Daarom zijn enkele verschrikkelijk slechte experimenten
gepubliceerd. In het algemeen echter, is het werk van de leden van de
Parapsychological Association (vakorganisatie) beter dan de kwaliteit
van gangbaar onderzoek in de gedragswetenschappen. In feite is dat
niet zo verwonderlijk. De parapsycholoog, die in een intellectuele
omgeving verkeert waar hi j continu de hete adem van andere weten-
schappers in zijn nek voelt, zou wel gek zijn als hij niet scherp zou
letten op de methodologische zorgvuldigheid in zijn onderzoek. Het is
mijn ervaring dat in psychologische faculteiten juist de parapsycho-
logen vaak worden geraadpleegd voor methodologisch advies.

Eerder zei ik al dat er geen samenhang werd gevonden tussen metho-
dologische fouten en de resultaten van ESP-experimenten. De vraag is
in hoeverre dat echt zo is. Elke onderzoeker weet dat de uiteindelijke
publikatie onvermijdelijk afwijkt van de realiteit tijdens het experi-
ment. Met andere woorden, we moeten de 'onzichtbare' fouten niet
vergeten. Hebben we in de parapsychologie to maken met een niet to
reduceren achtergrondniveau van procedurefouten omdat de experi-
menten nu eenmaal worden uitgevoerd door feilbare menselijke
wezens? Dat kan misschien worden getest op bestaande gegevens. uit de
literatuur. Dan gaan we uit van een idee waarvan we nu weten dat het
beslist onjuist is, maar waarin ooit heilig werd geloofd en dat tot een
aanzienlijke hoeveelheid experimenteel onderzoek leidde. Op die gege-
vens voeren we dan een meta-analyse uit om na to gaan of dat bij die
nep-hypothese een even bemoedigend resultaat oplevert als bij de
meta-analyses in de parapsychologie.

In vergelijking met de sociale wetenschappen slaat de parapsychologie
qua methodologische normen geen slecht figuur. Tegelijk kan men
aanvoeren dat die traditionele waarden nauwelijks echt belangrijk zijn.
Veel belangrijker is dat experimenter onze kennis moeten vergroten.
De traditionele methodologie in de psychologie zou voor een deel wel
eens een reactie kunnen zijn op de extravagante speculaties van men-
sen als Freud: "Laten we terugkeren naar echte wetenschap en zaken
methodologisch gaan meten". Je kunt je afvragen of de indrukwekken-
de batterij statistische methoden in de psychologie niet louter een
laagje vernis is, om het allemaal wat mooier to maken voor de buiten-
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wacht. Misschien gebruiken psychologen het om to tonen dat ze bij de
club horen, terwijl de echte beslissingen op een totaalandere basis
worden genomen. Bepaalde wetenschapsfilosofen en sociologen
ondersteunen deze opvatting.

Als methodologische zorgvuldigheid op zich onvoldoende is om to
bepalen hoe serieus we de parapsychologie moeten nemen, welk crite-
rium moeten we dan hanteren? Een van de voornaamste basiscriteria in
de wetenschap is reproduceerbaarheid. Laten we eens nagaan uit welke
historische achtergrond dat is ontstaan. Midden 17e eeuw werd de
Royal Society officieel erkend door koning Charles II, die probeerde
beperkingen op to leggen aan de terreinen waarop de Society zich zou
bewegen. Speculatieve zaken, zoals religie en politiek, sloot hij uit.
Wetenschappers moesten zich alleen richten op problemen waarop een
eensluidend antwoord mogelijk is. Die nuchtere houding maakte de
wetenschap tot de dienares van de industriele revolutie. Als iets geen
mogelijkheid tot winst biedt, dan is het Been wetenschap. Die opvat-
ting werd als onuitwisbare laag vastgelegd over de eerdere weten-
schappelijke traditie van pure kennis als doel op zich. Een effect moet
stabiel en herhaalbaar zijn om er iets mee to kunnen verdienen.

Het vereiste van reproduceerbaarheid bestaat in de wetenschap in
minimaal twee versies. De eerste is strikte herhaalbaarheid: als je con-
.ditie X creeert, dan zal het resultant altijd Y zijn. Die versie wordt
vooral in de natuurwetenschap toegepast. Een afgezwakte vorm is de
statistische herhaalbaarheid: situatie X leidt niet altijd tot Y, maar wel
heel vaak. Dit vinden we vooral in de sociale wetenschappen, waar de
onderzoeker veel van de belangrijke variabelen nauwelijks in de hand
heeft, zodat het voorspellende vermogen uiteraard kleiner wordt.
(Daarom hebben veel. natuurwetenschappers een lage dunk van
gedragswetenschappen.)

Welk van de twee criteria voor reproduceerbaarheid is nu toepasbaar
op de parapsychologie? De methodologie in de parapsychologie is voor
een groot deel ontleend aan de psychologie. Omdat menselijke proef-
personen worden gebruikt, li jkt de statistische herhaalbaarheid uit de
gedragswetenschap de aangewezen kandidaat. Anderzijds is de para-.
psychologie de enige gedragswetenschap die doet vermoeden dat we de
bestaande natuurkunde moeten uitbreiden met een nieuw principe om
bepaalde experimentele resultaten to kunnen verklaren. Daarom moe-
ten we misschien toch het strengere criterium hanteren.
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In feite bestaat er in de wetenschap een continuum voor de reprodu-
ceerbaarheid: sommige experimenten kunnen met een succespercentage
van 99,9 worden herhaald, andere maar in 10% van de gevallen. Het
lijkt een redelijke eis dat de parapsychologie op die schaal hoger ein-
digt dan de normale psychologie, maar hoe is de werkelijkheid? De
beste gegevens zijn die uit meta-analyses. Voor het ganzfeld-
onderzoek schat men de herhaalbaarheid op ongeveer 50%. Hoewel
bepaalde effecten in de gedragswetenschappen dat percentage niet
halen, zijn er ook veel robuustere psychologische effecten.

Vaak wordt een hoge herhaalbaarheid in de wetenschap echter pas in
latere onderzoeksfasen gerealiseerd. Het onderzoek naar radioactiviteit
toonde in het begin- wisselvallige resultaten: een stuk mineraal uit een
bepaalde mijn werd zichtbaar op een fotogeyoelige laag, maar een
stukje van hetzelfde mineraal uit een andere mijn niet. Die verschillen
werden pas verklaard toen meer kennis was vergaard over de aan- of
afwezigheid van sporen van radioactief materiaal. In het begin moet
een tak van wetenschap dus nog niet worden onderworpen aan de eis
van strikte reproduceerbaarheid. Misschien is de herhaalbaarheid in de
parapsychologie zo slecht omdat de verschijnselen gewoon niet bestaan.
Anderzijds blijft de mogelijkheid open dat de parapsychologen nog
niet precies weten welke variabelen potentieel van invloed kunnen
zi j n.

Een met het voorgaande samenhangend aspect is versterking. Als een
effect (hoe zwak dan ook) wel echt is, kan het meestal worden ver-
sterkt, misschien zelfs genoeg voor een of andere praktisch toepassing.
Helaas moeten we vaststellen dat de parapsychologie die fase nog niet
heeft bereikt. Er bestaan weliswaar diverse technieken om effectgroot-
ten to versterken, maar in de parapsychologie hebben die nog weinig
resultaat gehad.

De meta-analyses dreigen een van de ernstigste problemen in de para-
psychologie to verhullen, namelijk het herhalingspatroon. In het
algemeen is de reproduceerbaarheid laag, maar daarbinnen zien we
verschillen. Bepaalde laboratoria, onderzoekers, zelfs landen, vinden
nooit enige vorm van psi in hun experimenten, terwijl andere met
schijnbaar even grote regelmaat wel de juiste bron vinden.

De fysicus Braams heeft eens opgemerkt dat de redelijkheid van claims
uit randwetenschappen vaak kan worden beoordeeld door to kijken
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naar algemene situaties waar het effect een waarneembaar gevolg zou
moeten hebben. Dan zou het gokwezen dus moeten kunnen bepalen of
mensen in staat zijn het toeval to verstoren. Zou die hele bedrijfstak
niet in elkaar storten als psi echt bestaat? Natuurlijk is dat afhankelijk
van de sterkte van die psi-effecten en van de verdeling van psi over
de bevolking. Bovendien verschillen laboratoriumcondities aanzienlijk
van gokpaleizen, de lotto en de toto. In een experiment in het labora-
torium worden proefpersonen meestal individueel getest, terwijl een
groot aantal gokkers probeert een reeks getallen of uitslagen to voor-
spellen. Als de psi-effecten binnen die grote groep elkaar verstoren,
zoals door sommige onderzoeken wordt verondersteld, dan is die gok-
situatie dus nauwelijks van toepassing.

Niettemin verzamelen organisatoren van gokspelen op een dag een
hoeveelheid gegevens die zo groot is dat hi j alle resultaten uit de totale
geschiedenis van de parapsychologie ver overtreft. Bovendien bestaan
er ontelbare verschillende vormen van gokken. Het moet mogelijk zijn
procedures to ontwikkelen die met behulp van delen uit die data de
psi-hypothese testen. Dergelijk onderzoek is beslist noodzakelijk.
Daarvoor is waarschijnlijk de medewerking nodig van de instanties die
dergelijke spelen organiseren en dat zal in de praktijk wel op moei-
lijkheden stuiten. Stel dat we in een deel van die gegevens geen aan-
wijzing voor bovenkans -scores vinden. Dat zou een tamelijk over-
tuigend bewijs zijn dat psi alleen maar een artefact in het laboratorium
is. Zouden we echter vinden dat de deelnemers samen bewijzen wel
degelijk iets boven de toevalsverwachting to scoren, dan zou dat nog
geen bewijs voor het bestaan van psi zijn. We zouden eerst de gebruik-
te toevalsbronnen eens nader aan de tand moeten voelen, Het is waar-
schijnlijk dat, bijvoorbeeld, een roulette-apparaat minder betrouwbaar
is dan de uitstekende elektronische apparatuur die door parapsycho-
logen wordt gebruikt.

Theorie
Veel wetenschappers meten de waarde van een geclaimd effect of aan
de vraag "Is het begrijpelijk?". Met andere woorden: past het onder-
zoeksresultaat keurig in het aanvaarde theoretische raamwerk? Is dat
zo, dan is men nauwelijks geneigd het experimentele bewijs kritisch to
analyseren. Mede daarom accepteren de gedragswetenschappen effec-
ten waarvoor het experimentele bewijs veel zwakker is dan in de
parapsychologie. In de natuurwetenschappen is het beoordelen van
resultaten zelfs nog veel sterker afhankelijk van theorie. Ik daag de
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lezer uit het begrip algemene relativiteit tijdelijk uit zijn brein "te
verwijderen en dan het wetenschappelijke bewijs voor zwarte gaten
skeptisch to beoordelen. Parapsychologie staat aan de andere kant: de
wetenschap biedt geen enkel ander kader waarmee men zou kunnen
voorspellen dat psi-effecten zouden bestaan. En juist omdat psi-
effecten zo afwijkend zijn, benaderen de meeste wetenschappers ze
met veel achterdocht.

Stel dat in een tak van wetenschap een nieuw verschijnsel wordt waar-
genomen. Dan zijn er twee mogelijkheden. De eerste is dat we het
fenomeen kunnen afleiden uit bekende basisprincipes. Een voorbeeld
daarvan is dat bepaalde metalen bij afkoeling tot dicht bij het absolute
nulpunt plotseling hun elektrische weerstand verliezen; het effect dat
we supergeleiding noemen. Uiteindelijk werd aangetoond dat dit effect
verklaarbaar was met de quantumtheorie. De tweede mogelijkheid is
dat een nieuw fenomeen aantoont dat een tot nu toe algemeen aan-
vaarde natuurwet onjuist is. Met andere woorden: die betreffende
wetmatigheid blijkt incompleet, omdat hij onder bepaalde omstandig-
heden niet correct blijkt to voorspellen wat er zal gebeuren. Uiteraard
accepteren wetenschappers niet zomaar dat een verschijnsel vraag-
tekens plaatst bij een algemeen geaccepteerde wet. Dat bleek wel uit
de opschudding die door de relativiteits- en quantumtheorie werd
veroorzaakt. Elke nieuwe theorie moet onder alle eerder getoetste om-
standigheden terug to voeren zijn tot een bestaande, maar toch de
nieuwe resultaten kunnen voorspellen. De kwaliteit van een dergelijke
theorie wordt vooral beoordeeld aan de hand van de vraag hoe elegant
(natuurlijk) die overgang van oud naar nieuw tot stand komt.
Tot voor kort kon de parapsychologie nauwelijks bogen op enige vorm
van theorie. Wat er wel was, was in het oog van de meeste weten-
schappers een gruwel. Sinds de prehistorie zijn veronderstelde para-
normale effecten al geassocieerd met religie. Hoewel Rhine veel aan de
methodologie heeft bijgedragen, was ook hij ervan overtuigd dat para-
psychologie de deur opende naar een nieuwe spirituele wereld die het
fundament vormde van ons fysisch bestaan. Die mate van theoretische
nalviteit kon natuurlijk niet voortduren. In 1972 publiceerde Walker
een theorie waarin hij psi-effecten in een natuurwetenschappelijk
kader wilde plaatsen. Die pioniersstap kreeg een vervolg met het nuch-
tere en beperktere model van Schmidt. Deze modellen zijn bekend
geworden onder de naam 'observationele theorieen' (OT). Zelfs van-
daag geven de meeste parapsychologen nog steeds de voorkeur aan
theoretische agnosie. Anderzijds zijn de OT's voor zover mij bekend
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de enige pogingen die coherent en algemeen genoeg zijn om als theorie
in de parapsychologie to mogen worden beschouwd.

be OT's zijn een aanval op de universele geldigheid van de tweede wet
van de thermodynamica. Kortom: een klok zal zichzelf altijd afwinden,
nooit automatisch opwinden. Het is een statistische wet: hoewel een
klok zich nooit spontaan opwindt, doen fundamentele deeltjes dat
continu. Alleen dank zij het feit dat een klok uit een enorm aantal
deeltjes bestaat, zal het meest waarschijnlijke gedrag steeds probleem-
loos voldoen aan de tweede wet van de thermodynamica. Quantumsys-
temen voldoen in het algemeen niet aan die wet en de OT's berusten
op het idee dat psi-interactie een nieuw type quantumeffect is.

De quantummechanica breidt de typen interactie van de klassieke
mechanica uit met een nieuw type, de zogenaamde 'niet-lokale' of
Einstein -Podolsky-Rosen (EPR) koppeling. Dit idee ontstond voor het
eerst in het brein van Einstein, toen hij in gedachten een experiment
ontwierp waarmee hij de quantummechanica zou kunnen verwerpen.
Niet alleen mislukte dat, maar bovendien is dat type experimenten de
laatste tijd een populair onderzoeksgebied geworden. Twee deeltjes
krijgen de mogelijkheid tot interactie. Zij verplaatsen zich vervolgens
in tegengestelde richting. Zodra de deeltjes op hun bestemming ar-
riveren, kun je een quantumeigenschap (zoals 'spun') meten. Daarbij
moet worden opgemerkt dat een deeltje in de quantummechanica pas
een eigenschap krijgt op het moment dat een meting wordt uitgevoerd.
Spin ontstaat dus pas als het deeltje een interactie aangaat met een
meetinstrument.

De spin kan ten opzichte van drie underling loodrecht op elkaar staan-
de assen worden gemeten.. De 'experimentator' kan tijdens de ver-
plaatsing van het deeltje beslissen welk van de spin- componenten hij
zal meten. Dan blijkt dat bij elke keuze die hij maakt de deeltjes A en
B altijd een tegengestelde spin vertonen. Deeltje B wordt beinvloed
door de meting die aan deeltje A wordt uitgevoerd, zelfs als de tijd
voor een lichtsignaal onvoldoende zou zijn om van A naar B to gaan.
Toch kan deze opzet niet worden gebruikt om to beweren dat je een
signaal sneller dan de lichtsnelheid zou kunnen versturen. Als de
onderzoeker op de een of andere manier zou kunnen garanderen dat de
meting aan A zou resulteren in 'omhoog', dan weet hij dat B 'omlaag'
zou zijn. Hij zou dan een boodschap in morsetekens kunnen verzen-
den, maar dat is onmogelijk. Hij heeft alleen maar de vrije keuze bij
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het bepalen van de spin-component die hij zal meten. Hoewel er dus "
een verband tussen de metingen bestaat, kan dat alleen achteraf wor-
den waargenomen, namelijk aan de hand van de lijsten spin-gegevens.
Hieruit leren we dus dat de deeltjes afzonderlijke eenheden zijn,
maar desondanks een samenhangend quantumsysteem vormen: Dat is
een wezenlijk verschil met de geisoleerde 'biljartballen' in de klassieke
mechanica.

De psi-interactie in de modellen van Walker en Schmidt (de WS-kop-
peling) is in grote trekken gelijk. Ook daar is sprake van een niet-
lokaal effect: het tijd-ruimte diagram van WS lijkt een in de tijd
omgekeerde versie van EPR. In een PK-opzet worden de quantum-
processen van de RNG via de feedback gekoppeld aan de hersenactivi=
teit van de proefpersoon. Als dit RNG/hersen-systeem op een of
andere wijze in een quantumomhullende wordt geplaatst, kan er een
samenhang ontstaan tussen de hersenactiviteit en het uitgangssignaal
van die RNG. Het eenvoudigste denkmodel zou dan uitgaan van een
RNG die de hersenen beinvloedt, maar het omgekeerde kan net zo
goed het geval zijn.

Wat is er nu zo speciaal aan de hersenen van een succesvolle proef-
persoon dat hij een WS-koppeling tot stand zou kunnen brengen?
Walker geeft een gedetailleerde beschrijving van bepaalde neurofysio-
logische aspecten, die even ingenieus als onwaarschijnlijk zijn.
Schmidt stelt dat het op dit moment weinig zin heeft daar verder over
to speculeren, want we weten nog to weinig over het functioneren van
de hersenen. Daarom beschrijft hij de 'psi-bron' als een 'black box.
Op die wijze kan men verdergaan met wetenschap bedrijven. Men zou
nu moeten kunnen nagaan of het algemene model de resultaten van
experimenten goed kan voorspellen.

Ik ga hier niet in op de wiskundige technieken van de modellen, maar
volsta met de opmerking dat die modellen kwantitatieve voorspellingen
doen voor alle combinaties van RNG's, feedback- kanalen en psi-bron-
nen, analoog aan de methode waarmee elk willekeurig elektiisch cir-
cuit via de wetten van Kirchhoff kan worden geanalyseerd.

Volgens de OTs is PK alleen mogelijk op een quantumtoevalsproces.
Natuurlijk bestaat elk willekeurig systeem uit deeltjescomponenten,
maar in de meeste macrosystemen heffen quantumeffecten elkaar op,
zodat die zich gedragen zoals de klassieke mechanica voorspelt. In het
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PK-onderzoek worden echt quantummechanische systemen (RNG's)
gebruikt, of toevalsreeksen waarvan het eindresultaat sterk afhankelijk
is van de beginstatus. Als de onzekerheid in het systeem maar genoeg
wordt versterkt, dan kan het eindresultaat in principe afhankelijk zijn
van de oorspronkelijke quantumonzekerheid. In een bespreking van
experimentele literatuur concludeerde Stanford dat de resultaten in
dobbelsteenexperimenten beter waren naarmate die dobbelstenen meer
springende bewegingen maakten. Die bevinding is in overeenstemming
met de observationele theorieen.

Walker ging een stag verder en probeerde de mate van quantum-
onzekerheid to berekenen die men mag verwachten met dobbelstenen
van een verschillende samenstelling. Hij vergeleek die schattingen met
de sterkte van het PK-effect in een reeks gepubliceerde experimenten.
Walker vond een significante correlatie: hoe groter die quantumon-
zekerheid, hoe sterker het PK-effect. Maar die berekening is beslist
niet vrij van problemen en vereist een aantal vooronderstellingen.
Bevestigen de gegevens echt zijn theorie of ging Walker vrolijk door
met rekenen tot hij een bevestiging vond? Persoonlijk heb ik mijn
twijfels bij dit specifieke resultaat. Toch moet men deze pogingen
toejuichen; het is de benadering die de parapsychologie een plaats in
de geaccepteerde wetenschap kan opleveren.

Zolang de RNG een onvoorspelbaar uitgangssignaal levert, is het on-
belangrijk hoe dat apparaat technisch precies functioneert. PK-effec-
ten zijn gerapporteerd met behulp van (de ruis in) een groot aantal
technisch sterk verschillende systemen, u teenlopend van thermistors
en fotocellen tot interferometers en supergeleidende magnetometers.
Schmidt nam het voortouw bij kwantitatieve vergelijkingen tussen
verschillende RNG-typen. Hij ontdekte geen verschillen tussen een-
voudige en complexe apparaten.

Evenals de EPR voorspellen de OT's effecten die lijken op een signaal
dat teruggaat in de tijd. Grondige analyses tonen echter aan dat er
helemaal geen sprake is van een echt signaal. Het gaat ook nu weer om
een correlatie. Stel dat we de basisopzet van een PK-experiment zo
aanpassen dat de RNG een reeks getallen produceert lang voordat
die door iemand wordt waargenomen. Er is dus op dat moment geen
proefpersoon aanwezig. De gegevens worden automatisch opgeslagen
op een diskette. Later leest de computer ti jdens het experiment getal
voor getal vanaf die diskette en stuurt die stuk voor stuk naar het
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scherm. In dergelijke experimenten blijken die eerder vastgelegde data
of to wijken van het toeval. De afwijking is even sterk als in
experimenten waarbij de RNG de getallen pas genereert wanneer de
proefpersoon zich op het scherm concentreert. In eerste instantie zou
men kunnen denken dat de proefpersoon de gegevens op de diskette
via PK heeft gewijzigd, maar kopieen van die diskette tonen aan dat
dat niet waar is. Integendeel, de PK ten tijde van de feedback lijkt
'met terugwerkende kracht' to functioneren. Dit lijkt'tamelijk sterk
aan to tonen dat de Ors een kern van waarheid bezitten.

We hebben nu gezien dat het moment van feedback in de OT's van
cruciaal belang is. Het is niet relevant wat de proefpersoon wil op
het moment dat de RNG loopt. Het zou dus mogelijk moeten zijn een
proefpersoon een systeem to laten beinvloeden zonder -dat hij weet wat
op elk moment het doelgetal is (zogenaamde blinde PK). Volgens een
klassiek opgezet model zou die proefpersoon dan eerst via ESP het
doelgetal moeten waarnemen en daarna via PK de RNG moeten bein-
vloeden, een uit twee stappen bestaand proces. Onderzoek toont aan
dat proefpersonen in een dergelijke taak even goed scoren als in een
'normale' PK-taak. Dat is een positief punt voor de observationele
theorieen.

Binnen de OT's is sensorische feedback een fysisch noodzakelijk on-
derdeel van het PK-proces. De proefpersoon kan alleen iets beinvloe-
den wat hij kan waarnemen. In een situatie waarin de proefpersoon
feedback krijgt van verschillende tegelijk werkende RNG's, zal het
PK-effect daarom alleen de RNG beinvloeden die op dat moment
feedback aan de proefpersoon geeft. De andere RNG's ondervinden
geen PK-invloed. Ook dit is in onderzoek bevestigd.

Tot nu toe heb ik alleen over PK gesproken, maar hoe staat het met
ESP? Daarvoor hoeven we slechts een aspect aan de PK-opzet to wij-
zigen: een RNG in de proefpersoon, die zijn gissing bepaalt. In dat
geval wordt de eerdere gissing van de proefpersoon door PK bein-
vloed. Dit universele model ligt ten grondslag aan alle verschillende
typen psi en is een van de belangrijkste kenmerken van de Ors.
Schmidt voerde een ingenieus experiment uit om na to gaan of precog-
nitie en PK twee handen op een buik zijn. De proefpersoon moest
aangeven welk lampje uit een set van vier volgens hem als eerste zou
gaan branden. Hij legde zijn keuze vast door de met dat lampje cor-
responderende knop in to drukken. In bepaalde gevallen koos de
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apparatuur eenvoudig een willekeurig lampje nadat de proefpersoon
zijn keuze had vastgelegd (precognitietaak). In de overige trials gaf het
systeem, zonder dat de proefpersoon daarvan op de hoogte was, alleen
aan dat een treffer was behaald (lampje bij ingedrukte knop brandt)
als de RNG de waarde vier had gegenereerd (PK-taak). Zoals op grond
van de OT's mag worden verwacht, was het trefferpercentage in beide
taken gelijk.

Bestaat Psi? Conclusie

Ik werd parapsycholoog om uit to zoeken of psi een realiteit is. Ruim
twintig jaar later heb ik die vraag nog steeds niet kunnen beantwoor-
den. Op een uitzondering na (waarpver later) hebben mijn eigen ex-
perimenten nauwelijks of geen bewijs voor het bestaan van psi op-
geleverd. Parapsychologen die geen succes boeken, hebben de indruk
dat herhaalbaarheid de Achilleshiel van hun vakgebied is. Ik ben
vooral onder de indruk geraakt van het merkwaardige patroon van
onderzoekers die steeds succes behalen en andere die nooit psi vinden.
Dit suggereert dat psi een artefact is dat wordt veroorzaakt door idio-
syncratische fouten van een bepaalde onderzoeker, ofwel dat de ex-
perimentator zelf een belangrijke factor in experimenten is (wat door
de OT's niet wordt uitgesloten).

De psi-effecten die sommige serieuze parapsychologen beweren to
vinden, zijn op zich triviale afwijkingen van de toevalsverwachting. Ik
interesseer me vooral in de observationele theorieen. Die vormen een
intellectueel kunststukje van belang, zelfs als zou blijken dat psi toch
geen realiteit is. De experimentele ondersteuning van de OT's moet
niet worden overschat, want de gegevens zijn voornamelijk afkomstig
van Schmidt, die zelf tegelijk een van de belangrijkste promotors van
de OT's is.

Mijn (Schotse) oordeel luidt op dit moment 'niet bewezen'. Zeker to-
nen de meta-analyses effecten, maar zijn die wel een gevolg van psi?
Het blijft zeker waar dat er genoeg resultaat is geboekt om door to
gaan met onderzoek. Mijns inziens zou het niet doorzetten van para-
psychologisch onderzoek zonder meer ontoelaatbaar afbreuk doen aan
de wetenschap,
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Parapsychologie in Nederland: een merkwaardig verhaal

Ik ben nu eigenlijk klaar met het algemene overzicht van de para-
psychologie. De Nederlandse lezer zou het me terecht kwalijk nemen
als ik niets over zijn eigen land zou melden. Ik zal de parapsychologie
in Nederland kort schetsen. Voor meer bijzonderheden kan ik het
boekje Psi in wetenschap en wijsbegeerte van Van Dongen en Gerding
aanraden.

Tenhaeff
In 1954 werd W.H.C. Tenhaeff de eerste hoogleraar parapsychologie
ter wereld. Hi j vond het werk van Rhine to behavioristisch en werkte
daarom zelf met paragnosten (zoals Croiset) en ontwikkelde een
eigen dieptepsychologische theorie. Die bestond uit een mengsel van
Freudiaanse ideeen en opvattingen uit de tijd van het spiritistische
onderzoek.

Tenhaeff bepaalde in zijn eentje het algemene gezicht van de Neder-
landse parapsychologie. Zelfs in 1991 roept de term 'parapsychologie'
bij de grote massa vaak direct de uitspraak 'O ja, professor Tenhaeff
op. De activiteiten van Tenhaeff zorgden dat parapsychologie in
Nederland in de academische wereld enigermate werd geaccepteerd.
Helaas meende Tenhaeff dat alleen hi j het recht had uit to maken hoe
de parapsychologie gestalte moest krijgen. Alles en iedereen die het
niet met hem eens was, werd fanatiek aangevallen. Bovendien circu-
leerden onder mensen die hem kenden geruchten dat zijn wetenschap-
pelijk werk ook niet zuiver op de graat was. Dat leidde onder meer tot
het opstappen van een groot deel van Tenhaeff's Studievereniging voor
Psychical Research (SPR) en de oprichting van een nieuwe vereniging,
de Nederlandse Vereniging voor Parapsychologie (NVP). Jaren later
publiceerde Hoebens gedetailleerd onderzoek dat ernstige twijfels
oproept bij de wetenschappelijke eerlijkheid van Tenhaeff. Hoebens
concludeerde: "Tenhaeff is geen betrouwbare bron voor informatie over
het paranormale".

Jarenlang voerde Tenhaeff oorlog tegen Rhine en zijn volgelingen. Op
zijn beurt werd Tenhaeff zelf door de belangrijke parapsychologen
nauwelijks serieus genomen. Zo is maar een van zijn vele boeken in
het Engels vertaald. Hi j raakte meer en meer geisoleerd en samen met
hem verviel Nederland tot een parapsychologisch museum. Tenhaeff
bleef tot zijn pensionering bijzonder hoogleraar. Hij werd niet door de
overheid betaald, maar (officieel althans) door de SPR. Het is niet
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uitgesloten dat zijn gebrek aan financier Tenhaeff ertoe bracht over-
dreven positief over de resultaten met Croiset to rapporteren, die zelf
meer welstand genoot vanwege zijn activiteiten als paranormaal
genezer. Hoe het ook zij, het is makkelijk in to denken hoe Tenhaeff
reageerde toen in 1974 de uit Zweden afkomstige Martin Johnson
tegen de zin van Tenhaeff werd benoemd tot (betaald) gewoon hoog-
leraar parapsychologie.

Johnson
Johnson was een soort tegenpool van Tenhaeff. Hij was niet dol op
publiciteit, hij was geen politicus maar wetenschapper, hij hield van
reizen in plaats van honkvast in Utrecht to blijven. Ik ga niet dieper
in op de persoon Johnson, maar geef wel enkele voorbeelden van het
onderzoek dat aan zijn laboratorium werd uitgevoerd.

Een eerste voorbeeld is het onderzoek van Attevelt naar paranormale
genezers. In zijn experimenten bestonden drie condities. In de eerste
behandelde een genezer een patient op de gebruikelijke wijze. In de
tweede probeerde de paranormaal genezer een patient to behandelen
die achter een halfdoorlatende spiegel zat. De derde conditie was gelijk
aan de tweede, met het verschil dat er geen genezer aanwezig was,
maar alleen een patient. In de twee laatste condities wisten de proef-
personen natuurlijk niet of er al darn niet een genezer aanwezig was.
Zouden patienten in de conditie met een genezer meer vooruitgang
boeken dan in de conditie zonder genezer, dan kon dat alleen maar een
gevolg zijn van een PK-effect. Het verschil tussen de eerste (genezer
waarneembaar aanwezig) en de derde (geen genezer) conditie ontstaat
door het psychologische effect van de fysiek aanwezige genezer plus
een eventuele PK-component. Na verwijdering van die PK-component
resteert het psychologische effect. Attevelts onderzoek toonde aan dat
het effect voor veruit het grootste deel psychologisch van aard was. Zo
er al sprake was van PK, dan speelde dat bij paranormaal genezen
slechts een marginale rol.

Een ander voorbeeld is het promotie-onderzoek van Boerenkamp. Zijn
proefpersonen waren bekende professioneel werkende paragnosten. Hij
overhandigde hen voorwerpen en legde al hun uitspraken over die
voorwerpen vast. Die werden later stuk voor stuk door enkele genera-
ties studenten minutieus gescoord. Boerenkamp vond dat slechts 1%
van alle uitspraken van de paragnosten specifiek en juist waren. Dat
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resultaat is net beter dan de prestatie van proefpersonen in controle-
groepen.

In dat kader wil ik ook nog een onderzoek noemen dat ik zelf met
enkele mensen van de SPR uitvoerde naar aanleiding van de ontvoe-
ring van Gerrit Jan Heijn. Zoals gebruikelijk werd de politie ook in
deze ontvoeringszaak weer overstelpt met telefoontjes en brieven van
mensen die op paranormale wijze iets belangrijks hadden ontdekt. De
politie droeg dat materiaal over aan onze onderzoeksgroep. Nadat de
zaak was opgelost, bleek dat niemand van de vele 'paranormalen' juiste
informatie had verschaft.

Met andere woorden: het succes van paranormaal genezers kan niet
worden toegeschreven aan 'nets paranormaals. Paragnosten zijn niet
paranormaal begaafd. Dromen met verondersteld paranormale inhoud
lossen geen misdrijven op. Binnen de serieuze parapsychologie kijkt
niemand op van deze bevindingen. Sinds het ontstaan van de para-
psychologie hebben maar enkele serieuze vakbroeders enige notie van
dergelijke zaken genomen. Deze resultaten ondermijnen vooral het
populaire geloof in het paranormale. De werkers in Johnson's laborato-
rium bekommerden zich alleen maar om onderzoek en niet om publici-
teit of het grote publiek. Dat is daarom nauwelijks op de .hoogte van
deze negatieve bevindingen.

Het grootste deel van mijn voordracht had betrekking op de vraag of
in parapsychologische experimenten een echt nieuw fysisch fenomeen
to bespeuren valt. De kleine groep medewerkers van Johnson slaagde
er ondanks energieke pogingen niet in veel bewijs voor psi boven tafel
to brengen. Bij gebrek daaraan richtte de groep zich op een tweede
belangrijk aspect van de patapsychologie, namelijk het paranormale
als sociologisch en psychologisch fenoneen, los van de vraag of psi al
dan niet bestaat. Een van de meest toegewijde aanhangsters van deze
benadering is Blackmore, die in deze reeks voordrachten ook een bij-
drage levert.

Wat was het nut van dat onderzoek? Wetenschappelijk gezien kun je
stellen dat het de puntjes op de i heeft gezet bij zaken die al bekend
waren. Belangrijker is echter, dat deze benadering de basis, heeft
gelegd voor het onderzoeken van belangrijke en bij het grotere publiek
bekende fenomenen, zoals de paragnosten, binnen het kader van de
normale gedragswetenschappen. Naar aanleiding van zijn promotie
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onderzoek publiceerde Boerenkamp het boek Helderziendheid bekeken,
waarin hij zijn bevindingen en vermoedens over paragnosten heeft
uiteengezet. Een aanrader voor iedereen die in deze materie
geinteresseerd is.

Parapsychologie, quo vadis?

Nederland is geteisterd door een occulte rage. Populaire radio- en TV-
programma's wedijverden in het commercieel uitbuiten van occult
volksgeloof. Daarbij werd onterecht vaak de term 'parapsychologie'
gebruikt (Johnson's 'parapornografie'). Niets verkoopt (waspoeder)
beter dan het uitkramen van amateuristische pseudo -wetenschap. Een
van de bijverschijnselen waren mensen die hun problemen toeschreven
aan occulte krachten. De parapsycholoog werd de medicijnman van de
New Age. In de praktijk waren de problemen echter van psychia-
trische aard, een vakgebied waar de wetenschappelijke parapsycholoog
(die niet toevallig ook op dat gebied geschoold is) niets kan bijdragen.
Charlatans stonden echter en masse klaar om hun plaats in to nemen.

Op de universiteiten werd met de botte bijl bezuinigd, zodat ook
Johnson's afdeling moest worden opgeheven. De parapsychologen ston-
den op straat en parapsychologie was in Nederland alleen nog mogelijk
als onbetaalde hobby. Er was actie nodig om het publiek to bescher-
men tegen de uitbuiting van het 'paranormale'. In 1987 werd Skepsis
opgericht. Deze stichting wil het publiek betrouwbare informatie over
het paranormale leveren en ook onderzoek uitvoeren. Enkele serieuze
parapsychologen, zoals de Eindhovense SRU, ondersteunden Skepsis
vanaf het begin.

Jaren eerder had diezelfde SRU een proefpersoon ontdekt (Michels,
een van de eigen medewerkers) die regelmatig boven kans scoorde in
een computergestuurd PK-experiment. Een eerste experiment resul-
teerde in een scoringsniveau van ongeveer 54% (bij een toevals-
verwachting van 50%) en een waarschijnlijkheid die zo klein was dat
het resultaat niet aan toeval kon worden toegeschreven. Een tweede
experiment gaf gelijksoortige resultaten. De controle-trials voldeden
aan het toeval. De experimenten hadden echter een zwak punt: de
RNG en de computer boden 'de proefpersoon mogelijkheden tot
fraude, want hij voerde de experimenten zonder toezicht uit. De plan-
ning voor een nieuw experiment is ver gevorderd. In dat experiment
zal Michels proefpersoon zijn in een experiment dat samen met leden
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van Skepsis werd ontwikkeld. Er zal gebruik worden gemaakt van
vooraf vastgelegde data, een methode waarvan Schmidt de pionier is.
Skepsis-medewerkers ontvangen v66r aanvang van het onderzoek een
kopie van de diskette met de data. Op die wijze kan Michels dus geen
veranderingen in de data aanbrengen die niet zouden worden opge-
merkt. Zou dit experiment een succes opleveren, dan ben ik genood-
zaakt mijn eerder uitgesproken oordeel 'niet bewezen' over psi to
herzien.

Lang geleden, tijdens de topdagen van een andere occulte rage, de
'heksenmania' had de plaats Oudewater een slimme burgemeester. Het
volksgeloof zei dat een heks slechts voor een deel is onderworpen aan
de wetten van de zwaartekracht. Daarom liet hij een 'Heksenwaag'
oprichten om verdachten to wegen. De ambtenaar die wend aangesteld
om het apparaat to bedienen werd goed betaald, zodat hij niet zou
worden omgekocht. Via de heksenwaag werd nooit een heks veroor-
deeld en van de heksenrage, die in de buurlanden niet to remmen leek,
bleef in Nederland al gauw weinig meer over. _Misschien moeten de
parapsychologen eens gaan nadenken over de rol van die ambtenaar?
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Noten

1. Uiteindelijk werd het Journal of Parapsychology, na tussenkomst van de
Parapsychological Association, gedwongen zijn omstreden publikatie-
politiek op to geven. Ons artikel verscheen later in het eerste nummer van
Johnson's nieuwe European Journal of Parapsychology (Utrecht) en
de controverse had een Lang nawerkend effect op de policy van dat
tijdschrift.
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The lure of the paranormal
S. Blackmore

What makes so many people believe in psychic phenomena? One idea is
that we are drawn to make sense out of the world by creating connec-
tions between things - and if a real connection is absent, a spurious one
will do.

Why do so many people believe in the paranormal?
The answer to this question, and recent research exploring it, tell us
little about the paranormal itself but much about the way our minds
work.

There have been many surveys of belief in the paranormal. The
proportion claiming belief varies with the sample and the question
asked but is usually well over half. More interesting is the main reason
given: that people have had psychic experiences themselves.

There are three obvious explanations for this. First, they might really
have experienced the paranormal. If true, we need to rewrite much of
science, and soon. Secondly, they might be making it up. For anyone
who has had these experiences this does not seem a plausible ex-
planation. Thirdly, they might be misinterpreting perfectly normal
events - suffering from what we might call a paranormal illusion.

We often see things that are not there. Stunning visual illusions happen
because of the way our visual systems try to make sense of the world.
Even when we know how the illusion works, it does not go away. The
illusions are the price we have to pay for a perceptual system that does
very well in a confusing world. Paranormal experiences may be
analogous; the price we have to pay for the way our brains look for
connections in chance 'and probability.
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In describing psychic experiences, people typically claim that they
dreamed of something that came true or they 'knew something was
wrong' with their mother, sister or greatgrandfather, and it was. In
other words, something happened that was far too unlikely to have
been 'just chance'. So it must have been psychic.

Put like that, it is easy to see how a mistake can happen. The
conclusion that the event was paranormal depends on a probability
judgment and people are notoriously bad at making them.

Psychologists have long known that people use a variety of heuristics,
not mathematics, to guess probabilities. These heuristics include
'representativeness' and 'availability', the ease with which examples
can be brought to mind. Such errors might not be so bad except that
people also tend to have great confidence in their erroneous
judgments, even in the face of contrary evidence. Could it be that all
belief in the paranormal comes from misjudgments of probability?
Recent evidence suggests that it may be so.

Paranormal phenomena fall into two classes. The first is ESP, or
extrasensory perception, the pseudo-sensory aspect of the paranormal.
It includes telepathy, clairvoyance and precognition. If this does not
seem to be probability in action, consider an example.

The most common form of spontaneous ESP is the dream that comes
true. Imagine you dream of your friend Maximillian. In the dream you
are at his funeral and his friends and relatives are weeping at his
death. The next day you hear that Maximillian died that very night.
For most people this seems too much of a coincidence to be just
chance.

The problem with chance is that it is very hard to understand. In the
case of the dream, could we work out the chances? Trying to do so
will show up some of the problems.

How often do you dream of your friend dying? You would probably
say you never had that dream before. So let us take a conservative
estimate and assume that you have such a dream once in a lifetime.
Next we need to know how likely it is that man died the same day as
your dream. Or do we?
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Thinking this way we are already committing the most obvious but
easily overlooked fallacy. It all depends on how much information you
have before you start. If you had woken from a dream, immediately
written it down, sent it off to the Society for Psychical Research, and
if you had never done that before, then you would be justified in
asking 'how likely is it that Maximilian will die now?' Naturally the
answer would be 'very unlikely' and you might need to seek some
alternative explanation to 'just chance'.

But it is far more likely that you noticed the coincidence only when
you heard about his death. So this kind of coincidence might have
happened to anyone on any day. Now the calculation is different. How
often would you expect anyone to dream of a friend dying the night
that it happened?

Statistician Christopher Scott has analysed it this way. There are about
55 million people in Britain and they live about 70 years each. If each
has one such dream in a lifetime there should be 2000 every night.
Also about 2000 people die in each 24 hours. So there will be 4 million
coincidences among 55 million people. In other words such an
'amazing' coincidence will be expected about once every two weeks.
No further explanation is required but try to believe that if it happens
to you. As Scott puts it:

You, if you're human at all, will conclude that there's cause and effect
there. You can't regard yourself as just one among 55 million.

So most people reject the chance hypothesis and if they can find no
'normal' alternative they will turn to the idea of ESP.

But what kind of explanation is that? I would say none at all. Psychical
research has been under way for more than 100 years, and para-
psychology (its more laboratory based counterpart) for more than 50.
Yet they have made virtually no progress in understanding what, if
anything, ESP is. There are certainly some impressive experiments.
Recent fully automated ganzfeld tests at Princeton are an example.

The idea is to isolate the subject from ordinary sensory input by
covering the eyes with halved ping-pong balls and playing white noise
through headphones while they relax on a comfortable bed and
describe their imagery. Meanwhile a 'sender' is looking at a target pic-
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ture chosen randomly from a set of possible targets. After the half
hour or so is over the subject has to try to match up the imaginary
experience with each of the pictures and choose which was the target.

Earlier experiments were criticised for all sorts of shortcomings but
the recent ones have been automated at every stage of the procedure,
and still the subjects seem to pick the right picture more often than
expected by chance. (Here we are back to chance again.) There are
some who still argue that the results could be spurious and this argu-
ment is not likely to be easily resolved. But either way this still does
not give us an explanation. If there is an 'extrachance' effect here,
what is it?

We get nowhere by saying that something happened by ESP'. We have
no acceptable theory of what ESP is, what constraints apply to it or
when and how we can expect it to operate. After a century of research
on ESP, it is still negatively defined. To say that the dream was due to
ESP is only to admit our ignorance.

So people who experience amazing coincidences are either subject to
some totally mysterious new phenomenon, or they are suffering from
an illusion of probability. How could we find out?

Tom Troscianko and I, at the University of Bristol, hypothesised that
if the origin of belief in ESP lies in misjudgments of probability, then
we would expect believers (usually referred to as 'sheep') to be less
accurate in their probability judgments than goats (disbelievers). This
we tested by giving schoolchildren, university students, medical
workers and others, a set of computerised tests.

In general the goats did better at these tasks, as we predicted, and as is
consistent with the idea (but does not prove) that the sheeps' errbrs are
responsible for their belief in ESP. Interestingly, the university stu-
dents did no better than the schoolchildren which implies that these
judgments are not improved by education. Another well-known error
lies in 'subjective random generation'. Put simply, most people have no
idea of how random numbers behave. When they are asked to generate
a string of random numbers many people avoid repeating the same
digit twice; it is as though they think that this would not be random.
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At the University of Zurich in Switzerland, Peter Brugger and his
colleagues have been exploring the relationship between this error and
belief in the paranormal. In keeping with our hypothesis they found
that sheep avoided pairs more than goats did, in both real ESP experi-
ments and in tests of random string generation. They suggest that
most, if not all, of the major findings in parapsychology can be
attributed to errors in random number generation or response bias.

For example, it is claimed that young children do better at ESP tests;
younger children are more biased. Extroverts apparently do better at
ESP; they are more biased than introverts. Brain injury and psychiatric
disorder are associated with the paranormal, and also with increased
bias. And finally there is the famous decline effect: that ESP scores are
found to decrease with longer trials, so does bias.

Of course this could explain the parapsychological findings only if
there were inadequacies in the randomisation procedures used. In a
perfect ESP experiment the subjects' bias should make no difference.
So to refute this idea parapsychologists will have to show that their
findings appear just as strongly in the best controlled ESP tests.

The other major kind of paranormal effect is psychokinesis (PK) or
'mind over matter'. This may seem even further from being a matter
of probability, but oddly it is not.

Imagine you are driving along the road in a hurry towards some red
traffic lights. You ought to slow down. If they stay red you will be
going too fast. 'Change, change' you are tempted to mutter, as though
this would make any difference. If they do change at that precise
moment it is tempting to feel that you have made it happen.

This feeling of being in control can easily overwhelm logic. The most
bizarre example I ever experienced was taking part in a ritual to make
the sun rise at dawn on Midsummer Day. After hours of chanting and
processing, when the sun popped up, dead on schedule, we really felt
as though we had made it happen!

This temptation to attribute random events to one's own actions is
called the illusion of control. First described by Ellen Langer, it ap-
pears in all sorts of behaviours. In a way it is the equivalent of the
tendency to want to make sense of coincidences. We learn how to
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control the world around us by observing coincidences between our
own actions and the things that happen. Just as with visual illusions,
the processes that help us to learn carry a cost; we sometimes associate
things that are actually unconnected.

Could it be that this underlies a belief in having PK powers? The idea
is simple. A coincidence happens between an action we make and some
external event. We make a connection between them and look for an
explanation. If there is no obvious normal one (I wasn't touching the
thing, whistling at it, predicting its actions by inference and so on)
then it must be paranormal. So I have experienced PK.

We may be disappointed if we look to parapsychology for an explana-
tion of the coincidence. The most recent hope for evidence of PK lies
in experiments on random number generators. A computer is typically
connected to a source of random numbers. A subject then attempts to
bias the output in one direction or another. Dean Radin, at Princeton
University, recently analysed all 597 such experiments in the litera-
ture. Many of the experiments included a control condition in which
no one was trying to influence anything. He found that, 'results
showed effects conforming to chance expectation in control conditions
and unequivocal non-chance effects in experimental conditions' and he
took this as evidence of a 'consciouness-related anomaly in random
physical systems'.

Does this point to a possible explanation for people's PK experiences?
There are two issues here. One is the size of the effect which, in this
database, was so tiny that it is extremely doubtful anyone would notice
it in everyday life. In this sense parapsychology fails to provide an
explanation. Also this research provides no theory as to how or why
the random numbers might behave differently when someone is trying
to influence them. It is not even clear why consciousness should be
involved.

If the alternative is that people are misjudging probabilities, how could
this be tested? We hypothesised that sheep should be more prone to an
illusion of control than goats. This would then lead them more often to
think they had exerted PK.

Previous experiments had shown that sheep thought they had more
control in a PK task. However, if sheep believe they actually have PK
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(and we cannot rule out the possibility that they do) then it is quite
reasonable for them to think they are in control. So this result is only
to be expected. We wanted to know whether the greater illusion of
control would also appear in tasks which did not appear to be PK
tasks.

At the University of Bristol we asked people to play a computer game
where they had to stop a flipping coin on the desired face. They
pressed a button and then the coin stopped flipping either a fixed
number of times after the press, or a random number of times,
although the subjects were not aware of this difference. We predicted
that in the random conditions (which amounts to PK) sheep would still
think they had more control than goats. This is indeed what we found.

We also found something else much more interesting. We asked the
subjects, if they imagined doing the task with their eyes closed, how
many hits they would get. The average should be ten and indeed most
of the goats said ten but less than half the sheep did, with an average
of 7.9. We called this the 'chance baseline shift'.

The implications of this are quite interesting. If someone thinks that
by chance they will get seven hits and they actually get ten, they are
going to think they have done very well and look for an explanation.
Obviously no reasonable explanation will be found since only chance
was operating. So the obvious leap is to the paranormal.

I think all belief in the paranormal may come about this way: as an
illusion of causality. It is not stupid to have apparently psychic ex-
periences, any more than it is to see visual illusions. It just reflects the
way our minds work. So does the paranormal 'really' exist? I have no
idea. I can only say that the fact that so many people have psychic
experiences is no evidence that it does.

* Deze tekst is overgenomen uit de New Scientist van 22 september 1990
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Wetenschappelijke a priori's tegenover het
paranormale
E. Vermeersch

Inleiding

In hetgeen vblgt wordt een poging gedaan om duidelijk to maken
waarom het voor iemand met een rationele, wetenschappelijke instel-
ling moeilijk valt om berichten over waarnemingen betreffende para-
normale fenomenen voor waar aan to nemen.
We beschouwen een denken als 'rationeel' of 'wetenschappelijk' wan-
neer de termen die worden gebruikt zo helder als mogelijk omschreven
zijn, en wanneer de beweringen die men uitspreekt ofwel door streng
gecontroleerde experimenten kunnen worden gestaafd, ofwel afleid-
baar zijn uit wetenschappelijke theorieen die zelf de toets van de kri-
tiek en van de falsificatiepogingen hebben doorstaan. Hierbij is een
denken des to meer rationeel naarmate het met een groter aantal feiten
of betrouwbare theorieen in relatie wordt gebracht. Wie bijvoorbeeld
alleen met fysische wetmatigheden rekening houdt en zich helemaal
niet laat vobrlichten door vaststaande of heel plausibele gegevens die
door de filologie of de geschiedenis worden aangebracht, kan. niet in
de volle zin van het woord rationeel worden genoemd.
Als illustratie van die algemeen rationele aanpak zou ik enkele criteria
willen suggereren die ons kunnen helpen om reeds bij het eerste con-
tact met beweringen over het paranormale (of met pseudo-weten-
schappelijke uitspraken) tot een zinnige beoordeling to komen.

Mythische oorsprong

Een eerste reeks criteria heeft betrekking op de herkomst van de voor-
gestelde denkbeelden of theorieen.
In een aantal gevallen kan men zonder moeite aantonen dat een bewe-
ring of een conglomeraat van, beweringen onmiskenbaar een mythische
oorsprong hebben.
Mythen zijn verhalen die bij nagenoeg alle volkeren gangbaar waren
of zijn, over de wereld, het ontstaan van de wereld, de relatie tussen
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de mens en de kosmos enz. Deze mythen vertonen soms een zekere
onderlinge overeenkomst betreffende de aard van de vragen waarop
een antwoord wordt gezocht, maar op het gebied van de antwoorden
zelf is alle eenstemmigheid zoek. Alleen al in verband met het ontstaan
van de wereld vindt men honderden mythen, die met elkaar volkomen
onverenigbaar zijn. Dit gebeurt zelfs binnen dezelfde traditie. Zo staat
er in het boek Genesis van onze Bijbel een scheppingsverhaal waarbij
de mens op het einde wordt geschapen, na de planten en de dieren
(hfdst.1) en even verder een tinder scheppingsverhaal waarin de mens
v66r de planten en de dieren wordt geschapen (hfdst.2). Deze diversi-
teit en onderlinge tegenstrijdigheid volstaat reeds om to besluiten dat
deze verhalen louter aan de menselijke fantasie zijn ontsproten en geen
enkele garantie bieden op het stuk van waarheid of betrouwbaarheid.
Het feit zelf van het bestaan van dit grote aantal mythen bewijst de
enorme creativiteit van de menselijke fantasie, maar dat reduceert
tevens de betrouwbaarheid van elke mythe afzonderlijk tot bijna niets:
de kans dat er onder die talloze, onderling incompatibele, verhalen een
enkel toevallig een betrouwbare weergave van de werkelijkheid zou
bevatten, is to verwaarlozen; en zelfs als dat nog het geval zou zijn,
beschikken wij a priori over geen enkel middel om dit toevallig ware
van de rest to onderscheiden.
Wanneer wij dus over een reeks beweringen kunnen aantonen dat ze
een mythische oorsprong hebben, dan is de kans op betrouwbaarheid
zeer klein, en hoe meer mythische elementen ze bevatten hoe kleiner
de kans is dat er een element van waarheid in to vinden zou zijn.
Het duidelijkste voorbeeld van zo'n verzameling opvattingen met een
mythische oorsprong is de astrologie. Men kan aantonen dat bepaalde
eigenschappen die de planeet Venus geacht wordt to stimuleren wan-
neer die zich in bepaalde posities bevindt, eigenlijk hun oorsprong
vinden in het feit dat de planeet Venus op een bepaald moment geas-
socieerd werd met de godin Venus. Deze godin was in de Griekse
mythologie gekenmerkt door vrouwelijkheid, relatie met liefde, enz.
en deze kenmerken van de mythische Venus werden dan getranspo-
neerd op de planeet Venus. Hetzelfde geldt voor de mythische figuren
Mercurius, Mars, Jupiter, Saturnus enz. en de overeenkomstige plane-
ten. Een vergelijkbaar procede heeft zich voorgedaan met de tekens
van de Zodiak. De namen van de Zodiak-tekens, Stier, Leeuw, Maagd,
Balans enz., zijn ontstaan door een conventie die veel aan louter toeval
to danken heeft. Toch schrijft men aan deze tekens (of sterrenbeelden)
eigenschappen toe die werden gesuggereerd door die van een reele
leeuw, ram, balans, enz.
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Zodra het duidelijk wordt dat de eigenschappen waarmee in de astro-
logie wordt gewerkt, het gevolg zijn van een puur accidentele associa-
tie tussen planeten en sterrenbeelden aan de ene kant en dieren, alle-
daagse ob jecten en goden aan de andere kant, valt het toch heel moei-
lijk to begrijpen dat er nog altijd mensen zijn die niet a priori (dat wil
zeggen dat v66r elk empirisch onderzoek) inzien dat de kans op be-
trouwbaarheid van zulke hersenspinsels omzeggens nihil is.
Ook het creationisme is een pseudowetenschappelijke 'theorie' die met
dezelfde criteria kan worden benaderd. Wie van mening is dat de
levende soorten elk afzonderlijk zijn ontstaan, omdat deze opvatting
strookt met de bijbelse visie, zou eerst moeten uitleggen waarom hij
wel het scheppingsverhaal (of de twee scheppingsverhalen) uit het
boek Genesis aanvaardt en niet bi jvoorbeeld de mythes hierover bij de
Navajo Indianen, bij de Arapesh, bij de Tahitianen enz. enz. De kans
dat de bijbelverhalen een kern van waarheid zouden bevatten is even
groot of even klein als die van de kosmogonieen van de Egyptenaren,
de Babylonieers, de Grieken enz.

Legendarische oorsprong

Een tweede reeks denkbeelden of conglomeraten van denkbeelden is
beinvloed of veroorzaakt door antieke of moderne legenden, sagen of
wonderverhalen. In tegenstelling tot mythen, die meer alomvattende
visies over de wereld en de mens uitdrukken, betreft het hier eerder
meer beperkte verhalen over personen, plaatsen of gebeurtenissen.
Actuele voorbeelden zijn de beweringen betreffende het 'Monster van
Loch Ness' of de 'Afschuwelijke Sneeuwman' (Yeti). Legenden weven
meestal rond personen of gebeurtenissen een vreemd, wonderbaarlijk
of miraculeus karakter. Hoewel een legendarisch verhaal een kern van
historische waarheid kan inhouden, is het toch aan to raden de be-
trouwbaarheid ervan heel laag in to schatten. Het aantal legenden en
wonderverhalen dat tot nu toe werd verteld of neergeschreven is im-
mers ontzaglijk groot en zeer vele zijn vals gebleken. Ook hier moet de
ontstellende creativiteit van de menselijke fantasie ons achterdochtig
maken. Dit vermoeden van onbetrouwbaarheid kan bovendien worden
versterkt door de vaststelling dat rond bepaalde personen en plaatsen
een sfeer hangt die het ontstaan van legenden heel erg stimuleert. Er
bestaat in bepaalde omstandigheden een legende-vormende of mytho-
poetische k.racht. Telkens weer heeft men in de loop van de geschie-
denis kinnneri. v;sststellen dat rond koningen, keizers, machtige veld-
heren, en heiligen wonderverhalen zijn ontstaan en sommige
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gebeurtenissen werden zelfs door eigen typische wonderen gekarakte-
riseerd. Zo was het in de Grieks-Romeinse wereld niet zeldzaam dat
de geboorte van een vorst werd geassocieerd met het waarnemen van
een nieuwe ster of komeet en de dood van een belangrijk figuur met
een zons- of maansverduistering.
Een mooi voorbeeld van mythopoetische kracht is die welke tot het
'vinden' van zogenaamde 'relikwieen', aanleiding gaf. Talloze hout-
splinters zouden van het Kruis van Christus afkomstig zijn en in Italie
bestonden nog in de vorige.eeuw drie voorhuiden van Jezus.
De kern van ons rationeel beoordelingscriterium inzake legenden en
wonderverhalen ligt niet alleen of niet zozeer in het feit dat deze ver-
halen op zichzelf ongeloofwaardig zijn vanwege hun 'wonder'-karak-
ter, maar vooral in het besef dat de frequentie ervan aantoont dat het a
priori to verwachten was dat zo'n verhaal rond een bepaalde persoon of
gebeurtenis zou ontstaan. Zodra men wist dat tijdens de Middeleeuwen
verschillende zogenaamd 'authentieke lijkwaden' van Christus zijn
opgedoken, volstond dit om to besluiten dat een mytho-poetische
kracht werkzaam was en dat de kans dat een ervan werkelijk echt was,
kon worden verwaarloosd. Een carbol4-methode heb je voor zon
inzicht niet nodig.

Magisch denken als oorsprong

Een derde criterium ligt in de fascinering die van het magische uit-
gaat. Veel mensen hebben de behoefte to geloven dat er in de wereld
krachten aan het werk kunnen zijn, die zich onder normale omstandig-
heden niet voordoen. Wie door zijn geliefde verlaten wordt, kan de
geheime hoop koesteren dat er een kracht bestaat waardoor men zijn
of haar liefde terug kan winnen. Wie machteloos staat tegenover een
vijand, zou maar al to graag hebben dat hem door het prikken met
naalden in een popje pijn wordt toegebracht. En ook de angst voor
ziekten, ongevallen en dood, kan iemand doen geloven dat een 'lot'
over hem werd geworpen of dat gevaarlijke aardstralen zijn gezond-
heid benadelen.
Iedere bewering betreffende magisch aandoende krachten' waarin
latente angsten of wensdromen tot uiting komen, zal men daarom van-
uit een rationeel standpunt met de grootste achterdocht benaderen.
Veel 'getuigenverklaringen' in verband met paranormale fenomenen of
spiritisme, zijn in de buurt van dit 'magische' to situeren:
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'Lourdeseffect'

Tenslotte is het nuttig op to merken dat men vraagtekens kan plaatsen
bij vreemde verhalen die gekenmerkt zijn door wat ik het Lourdes-
effect pleeg to noemen. Men weet dat er reeds heel wat mensen uit
Lourdes zijn teruggekeerd, genezen van de een of andere ziekte en
zelfs van verlammingen of blindheid. Nooit echter is iemand zonder
arm naar Lourdes gegaan en met een arm teruggekeerd. Het Lourdes-
effect bestaat hierin dat sommige 'krachten' een soort huiver schijnen
to hebben om zich op een volstrekt ondubbelzinnige manier to mani-
festeren. Wanneer de miraculeuze kracht van Lourdes echt bestaat dan
is er geen enkele reden om to denken dat het voor Maria of voor God
moeilijker zou zijn een afgerukte arm to herstellen dan een (hyste-
rische?) verlamming of blindheid to genezen. Ook de waarnemingen en
foto's van bijvoorbeeld het 'Monster van Loch Ness', de 'Afschuwe-
lijke Sneeuwman' en talloze UFO's, lijken door een vergelijkbaar
effect aan betrouwbaarheid en scherpte in to boeten.

Natuurwetenschappelijke criteria

De tot nu toe vermelde criteria kunnen worden gebruikt bij de con-
trole van alle beweringen, verhalen en theorieen die enigszins vreemd
aandoen, ongeacht of ze tot het 'para'- of tot het 'pseudo'- gebied
behoren. De bedenkingen van natuurwetenschappelijke aard die nu
volgen, hebben hoofdzakelijk als doel de a priori geloofwaardigheid
van het bestaan van de zogenaamde psi-fenomenen in twijfel to trek-
ken.

Def nities en uitgangspunten

Om precies to weten waarover we het hebben, stet ik de volgende
definities voor. We noemen een psi-interactie elke beinvloeding die
zou uitgaan van een punt in ruimte of tijd naar een ander punt, waar-
bij geen enkele van de thans in de wetenschap bekende energietrans-
porten betrokken zou zijn. ESP is een psi-interactie waarbij informatie
zou worden doorgestuurd; gaat het van een brein naar een ander brein,
dan noemen" we het telepathie, van een object of gebeurtenis naar een
brein, helderziendheid en van een toekomstig object of gebeurtenis
naar een brein, precognitie.
Telekinese zou een psi-interactie zijn waarbij energie wordt doorge-
stuurd. Als die uitgaat van een brein naar een bepaald object of naar
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een gebeurtenis, dan spreken_ we van gewone telekinese of psycho-
kinese, komt die uit een onbekend gegeven naar een object of gebeur-
tenis, dan gebruikt men termen zoals Poltergeist, magie, spiritisme,
enz.

Om duidelijk to maken waarom ik het bestaan van psi-interacties on-
waarschijnlijk vind, moet ik in herinnering brengen wat ik in het
begin van deze uiteenzetting heb vermeld: om rationeel to fungeren bij
de beoordeling van waarnemingen of theorieen, moeten we niet alleen
de beweringen afzonderlijk aan een logisch en empirisch onderzoek
onderwerpen; we moeten vooral rekening houden met datgene wat wij
reeds weten op basis van het geheel van de wetenschappen die we als
betrouwbaar beschouwen. Om dit criterium op het paranormale toe to
passen, wordt het als volgt gepreciseerd.
Binnen het informatiegeheel dat de moderne mens ter beschikking
staat, en meer in het bijzonder binnen de natuurwetenschappen, fysi-
ca, scheikunde, biologie, geologie, enz., bestaat een kerngebied van
theorieen, wetten en beweringen over feiten, die zo betrouwbaar zijn
dat niemand ze in ernst in twijfel trekt. Hierbij wordt niet geloochend
dat er randgebieden zijn van deze wetenschappen die nog een eerder
hypothetisch karakter hebben en zelfs terreinen waarover wij nog heel
weinig weten. In hetgeen volgt hebben we het alleen over die feiten en
wetten die talloze malen werden getoetst en geen enkele keer werden
ontkracht. Dat domein noem ik het kerngebied, het nagenoeg zekere
gebied van de natuurwetenschappen.
De basisthesis luidt nu als volgt: wanneer men geconfronteerd wordt
met een bewering betreffende een waarneming die radicaal in strijd
zou zijn met feiten of wetten uit dit kerngebied van de wetenschap-
pen, dan mag men die waarneming als hoogst onbetrouwbaar;beschou
wen.
We moeten immers goed beseffen dat dit kerngebied de grondslag
vormt van de wijze waarop wij ons normaal in de wereld gedragen.
Wanneer we in ernst zouden gaan twijfelen aan de algemene betrouw-
baarheid van deze wetten, dan zouden we ons nog nauwelijks op een
adequate wijze in de wereld kunnen bewegen. Iedereen die de durf
heeft in een vliegtuig plaats to nemen is ervan overtuigd dat de wetten
van de dynamica en aerodynamica niet plots verstek zullen laten gaan,
evenmin als de scheikundige wetten betreffende de explosie van de
brandstof, de electromagnisme-wetten die de werking van de waar-
nemings- en controle-apparatuur beheersen enz. enz. Wat geldt voor
ons gedrag inzake vliegtuigen, geldt eveneens voor de meest essentiele
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gedragingen van ons bestaan. Wanneer wij voedsel tot ons nemen, dan
doen we dit in de overtuiging dat de scheikundige structuur ervan niet
plots zal veranderen zodat het giftig zou worden; wanneer we ons
bewegen en handelen in de driedimensionele ruimte door onze zin-
tuigen laten controleren, dan gebeurt dit in de overtuiging dat de wet-
ten van de optica en de acoustiek betrouwbaar blijven.
Iemand die nu een bewering formuleert die er op neerkomt dat deze
basiswetten in een bepaald geval plots niet meer functioneren (bv. dat
een zwaar voorwerp in de lucht zou gaan zweven zonder door enige
detecteerbare kracht to worden opgetild), moet goed beseffen wat
hierdoor wordt geimpliceerd. Bij iedere handeling die hij uitvoert, bij
elke stap die hij zet, moet hij er nu rekening mee houden dat de wet-
ten van Newton niet altijd gelden en dat iedere stap dus een defini-
tieve misstap kan zijn.
Op grond van dit inzicht zullen mensen met een rationele instelling
zich in zeer veel gevallen niet eens de moeite getroosten om na to gaan
of zo'n onmogelijk. voorval zich misschien toch niet heeft voorgedaan.
Soms brengt men hiertegen in dat zo'n houding voor een wetenschaps-
mens ongepast is, want, zo zegt men, een wetenschapsmens moet be-
reid zijn alles to onderzoeken. Deze stelling is echter een grove mis-
vatting. De wetenschapsmens hoeft helemaal niet alles to onderzoeken.
Hij heeft nauwelijks de tijd om die zaken to onderzoeken die werke-
lijk belangrijk zijn en waarover hij nog niets of weinig weet. Waarom
zou hij zich dan hoeven bezig to houden met het onderzoek van. feno-
menen waarvan hij 'weet' dat ze zich niet kunnen voordoen. Waarom
zou hij rekening moeten houden met het waarnemings- en oordeels-
vermogen van een of een paar individuen, wanneer hun relaas mani-
fest in strijd is met datgene wat wij op grond van duizenden of soms
miljoenen streng gecontroleerde experimenten kunnen aannemen. Zon-
der een waardenhierarchie betreffende wat waarschijnlijk en wat on-
geloofwaardig is, kan een wetenschapsmens geen ernstig onderzoeks-
programma volgen, kan zelfs een doorsnee mens niet op een coherente
wijze door het leven kan gaan.

Wetenschap - psi: onverenigbaar

De thesis die ik nu wil verdedigen luidt als volgt: het bestaan van de
psi-fenomenen is in strijd met het kerngebied van de wetenschappen
en daaruit volgt dat uitspraken die het bestaan van dergelijke fenome-
nen impliceren, eigenlijk onbetrouwbaar zijn.
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Om de onverenigbaarheid met het kerngebied van de wetenschappen
aan to tonen zijn essentieel twee stappen vereist. Vooreerst moet men
aantonen dat deze fenomenen, als ze zich zouden voordoen, altijd een
energie-overdracht zouden veronderstellen en verder dat de kans dat
hier een onbekende energieoverdracht plaatsvindt, to verwaarlozen is.

Geen informatie zonder energetische drager

Om de eerste stap to bewijzen ga ik uit van het basispostulaat dat voor
overdracht van informatie van een punt naar een ander punt in ruimte
of tijd steeds een energetische of materiele drager noodzakelijk is. (De
term energie verwijst hier alleen naar datgene wat in de fysica energie
heet en de term materie naar alles wat volgens de fysica massa heeft.)
Het hoofdargument voor dit postulant ligt in het feit dat 'informatie'
m.i. niet anders kan worden gedefinieerd dan als een verzameling van
toestanden van materie/energie die door een I-systeem (informatiesys-
teem) als verzameling wordt geidentificeerd. Zonder materie of
energie bestaat informatie dus niet eens. De plaats ontbreekt hier ech-
ter om deze stelling op uitvoerige wijze aan to tonen'). Als supplemen-
taire argumentatie kan hetgeen volgt gelden. Het is mijn stelling dat
bovenvermeld postulaat impliciet verondersteld wordt in de voor-
naamste theorieen van de hedendaagse fysica.

De speciale relativiteitstheorie van Einstein vertrekt van het postulaat
dat informatieoverdracht in het heelal beperkt is door de lichtsnelheid
omdat je nooit informatie kunt overbrengen zonder een fysische dra-
ger en omdat de snelste dragers uiteraard de electromagnetische golven
zijn die c als maximale snelheid hebben. Uitgaande van dit postulaat is
Einstein tot de conclusie gekomen dat de begrippen 'absolute tijd' en
'absolute gelijktijdigheid' in het heelal niet hanteerbaar zijn. Indien
het mogelijk zou zijn om (bv. door 'helderziendheid') to weten wat er
nu in de Andromedanevel gebeurt (bv. het ontstaan van een Super-
nova) dan moeten we een essentieel aspect van de speciale relativiteits-
theorie opgeven en dat zou betekenen dat we niet meer zouden begrij-
pen waarom atoombommen ontploffen of hoe kerncentrales werken.

k

Het is een centraal postulaat van de quantummechanica dat je niet kunt
zeggen wat er met een deeltje gebeurt (met een proton, een neutron,
een electron) tenzij je vanuit dat deeltje informatie krijgt onder de
vorm van een energiepakketje van minstens een foton (de energie
hiervan wordt bepaald door het product van de frequentie met de
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constante van Planck). Wanneer iemand in staat zou zijn (weer door
een soort 'helderziendheid') to weten waar een bepaald deeltje zich
bevindt en welke impuls het heeft, zonder een foton vanuit dat deeltje
gedetecteerd to hebben, dan zou hij de plaats en de impuls ervan exact
kunnen bepalen en dat betekent dat hij aan de beperking van de On-
zekerheidsrelatie van Heisenberg zou ontkomen. Maar deze Onzeker-
heidsrelatie vormt een essentieel onderdeel van de postulaten van de
quantummechanica; als die in het gedrang zou komen zou deze quan-
tumtheorie, die een onvoorstelbare massa fenomenen op een behoor-
lijke wijze verklaart, elke samenhang en dus elke verklarende kracht
verliezen.

.,

Volgens de tweede wet van de thermodynamica is het onmogelijk dat
de verdeling. van deeltjes binnenin een gesloten systeem op blijvende
wijze zou evolueren in een richting die tegengesteld is aan de stijgende
entropie. Stel dat zo'n gesloten systeem in tweeen gedeeld is door een
wand, voorzien van een opening die kan worden geopend of gesloten.
Een wezen dat via 'helderziendheid' zou weten uit welke richting een
deeltje afkomt, zou dan door de opening al dan niet to sluiten naar-
gelang van die richting, de densiteit van deeltjes in de ene helft
van het systeem op kunnen laden. Door een turbine to plaatsen tussen
het dichte en het verdunde deel van het systeem zou men dan een
perpetuum mobile kunnen realiseren. De onmogelijkheid van zo'n
perpetuum mobile is echter een basispostulaat van de thermodynamica.
Zo'n wezen, dat informatie over de deeltjes zou bekomen zonder ener-
gieoverdracht, kan dus niet bestaan.

Een 'wezen' dat via de bovenbeschreven werkwijze de tweede wet van
de thermodynamica op de helling zou zetten, noemt men een 'Demon
van Maxwell'.
Naar analogie zou men een 'helderziende' die aan de beperking van de
lichtsnelheid zou kunnen ontkomen, een 'Demon van Newton' kunnen
noemen, en een die de Onzekerheidsrelatie van Heisenberg zou door-
breken, een 'Demon van Laplace'.
Wat deze drie 'demonen' gemeenschappelijk hebben, is enerzijds dat ze
in staat zouden zijn informatie op to doen zonder energetische drager
en anderzijds dat ze volgens de hedendaagse fysica niet kunnen be-
staan. De stelling dat informatie niet zonder materieel/energetisch
substraat kan worden overgedragen, vormt dus een basispostulaat van
de hedendaagse fysica.
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Psi-fenomenen waarbij informatie wordt doorgestuurd zonder energe-
tische basis, zouden in principe het bestaan van deze drie demonen
mogelijk maken en zijn dus in strijd met dit basispostulaat.

Waar blijft die energie?

Wanneer we echter aannemen dat bij psi-fenomenen wel energie wordt
overgedragen, dan staan we voor de volgende problemen.

In de gevallen waar het resultaat van de zgn. energieoverdracht als
extern waarneembaar geldt, wanneer bv. bij poltergeistfenomenen
kasten worden verplaatst, of door telekinese ijzeren staven worden
geplooid of voorwerpen in de lucht gaan zweven, dan zijn hiermee
niet onaanzienlijke hoeveelheden energie gemoeid en toch is nog nooit
het transport ervan vastgesteld en evenmin heeft men op de plaats
waar de energie vandaan komt, bv. het brein van de paranormaal be-
gaafde, ooit enig verlies van energie kunnen vaststellen. Maar wanneer
iemand een energieproductie buiten zichzelf zou kunnen realiseren,
zonder die hoeveelheid energie zelf to verliezen, dan zou dat in strijd
zijn met het 'principe van behoud van energie'. En wanneer een aan-
zienlijk energietransport zich zou voordoen zonder dat het met een van
onze waarnemingsapparaten zou kunnen worden vastgesteld, dan moet
dit, rekening houdend met het feit dat we zelfs energietransporten van
een foton kunnen detecteren, buitengewoon onwaarschijnlijk worden
geacht.

Voor het transport van informatie, zoals bv. bij telepathie en helder-
ziendheid, zouden uiteraard energiestromen van geringe sterkte vol-
staan. Hierbij moet men echter bedenken dat in veel gevallen van
telepathie en helderziendheid die in de literatuur worden beschreven,
sprake is van heel complexe vormen van informatie, zoals bv. visuele
voorstellingen, cognitieve inhouden, enz. Op basis van de elementaire
beginselen van de informatietheorie kan deze complexe informatie
alleen in 'real time' worden doorgestuurd door een kanaal met een
hoge capaciteit en wanneer het over energiestromen gaat, betekent dit
een hoge frequentie. Een hoge frequentie veronderstelt dan weer een
hoeveelheid energie die moeilijk aan onze detectieapparaten zou kun-
nen ontsnappen. i

De informatietheorie suggereert nog een tweede probleem. Indien
mensen 'psi-informatie' op een substraat van 'psi-energie' kunnen
uitstralen, dan is er geen enkele reden om to denken dat ze dit niet
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heel geregeld of misschien zelfs continu doen: Zelfs wanneer van de
vijf miljard mensen er slechts een duizendste tegelijk psi-energieen
met een bepaalde frequentie zouden uitstralen, zouden we continu met
een signaal van vijf miljoen zenders worden geconfronteerd. Voor de
ontvangers wordt dat niets anders dan een chaotisch geheel: zuivere
ruffs.

Men zou kunnen opwerpen dat ze allen op verschillende kanalen uit-
zenden waarop men dan zou kunnen afstemmen; het naast elkaar be-
staan van zoveel kanalen zou echter slechts mogelijk zijn binnen een
energiestraling met een extreem hoge frequentie, wat dan weer tot
hoge energieen en tot detecteerbaarheid zou leiden. (Zoniet zou het
proces weer in strijd zijn met het principe met het behoud van ener-
gie).

I

Wie van mening is dat deze consideraties nogal ver gezocht zijn, moet
het volgende bedenken. Ofwel gebeuren de psi-interacties zonder
energieoverdracht en dan laten ze in principe toe de basispostulaten
van de speciale relativiteitstheorie, de quantummechanica en de
thermodynamica to doorbreken; ofwel zijn ze gebonden aan energie-
overdracht, maar dan is het niet in to zien hoe die zou kunnen ont-
komen aan de postulaten van de informatietheorie betreffende kanaal-
capaciteit en bovendien zou men moeten verklaren waarom noch het
energieverlies bij de zender, noch het transport wordt gedetecteerd. De
bedenking dat het hier gaat om een energie van een totaal ander type
is gemakkelijk gemaakt, maar daar staat tegenover dat onze fysica in
een verregaande mate als kompleet moet worden beschouwd: we zijn
nu in staat zijn van een ontzaglijk aantal verschijnselen die we rondom
ons ontwaren de fysische grondslag uit to leggen, of we kunnen ten-
minste aantonen dat ze niet met de basisinzichten van de fysica in
strijd zijn.
Een aantal fysische wetmatigheden zijn ons zeker nog onbekend:
andere slechts heel partieel. Wat speelt zich of bij concentratie van
ontzaglijke massa's in een 'zwart gat'? Welke wetten beheersen plas-
ma's op zeer hoge temperaturen? Hier is nog veel to ontdekken; maar
wanneer we ons beperken tot objecten op deze aarde met de grootte-
orde en de wijze van samenstelling van organismen zoals het menselijk
lichaam, dan is het heel onwaarschijnlijk dat zich op dat vlak nog
fysische processen zouden afspelen die van een totaal andere orde- zijn
dan wat in de huidige fysica bekend is.
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Besluit

Uit dit alles mogen we besluiten dat het nagenoeg zeker is dat psi-
fenomenen niet bestaan. Deze stelling moet niet als een dogmaverkla-
ring worden geinterpreteerd. Alhoewel er heel weinig kans is dat een
diepgaande aantasting van het kerngebied van de wetenschappen zich
nog zal voordoen, kan men niet volledig uitsluiten dat we ons op dit
punt zouden vergissen. Daarom en ook wegens het feit dat zoveel men-
sen in het paranormale geloven, lijkt het nuttig dat een aantal onder-
zoekers ook op het empirische en het experimentele vlak de bewerin-
gen over het paranormale blijven controleren. Uit het hierboven inge-
nomen standpunt volgt wel dat het niet zal volstaan dat hier of daar
een bewering over het paranormale overblijft waarvan het foutief
karakter niet zonder meer duidelijk. is. Ons vertrouwen in het kernge-
bied van de wetenschappen zal slechts dan gaan wankelen, wanneer
feitenmateriaal betreffende het paranormale wordt aangedragen dat
zich met een verpletterend evidentiekarakter opdringt. Tot nu toe
hebben we echter moeten vaststellen dat beweringen van die aard eer-
der zijn gekenmerkt door wat ik hierboven het Lourdeseffect heb
genoemd.
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Noot

1. Zie bv., Vermeersch, E., Epistemologische Inleiding tot een Wetenschap van
de Mens, Brugge, De Tempel, 1966.
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Wat heeft de natuurkunde to zeggen over het
paranormale?
N .G. van Kampen

Apologie

Natuurkundigen houden zich doorgaans niet bezig met het paranor-
male, maar beschouwen het als een soort van volksvermaak, geschikt
voor het onderontwikkelde deel van de bevolking, ik bedoel diegenen
die niet met natuurkunde vertrouwd zijn. Ze vinden dat men geen
serieus onderzoek kan spenderen aan verschijnselen die maar vaag
omschreven worden door menselijke getuigenissen, die niet gereprodu-
ceerd kunnen worden en waarover dus Been experimenten en metingen
gedaan kunnen worden. Toch zijn dit niet de enige redenen voor hun
skepticisme; hetzelfde kan immers ook gezegd worden van bijvoor-
beeld de bolbliksem en niemand noemt die paranormaal, zelfs niet die-
genen die aan het bestaan ervan twijfelen.')

Een bijkomende reden voor achterdocht is dat paranormale verschijn-
selen - ik noem ze liever 'verschijningen' om de echtheid in het mid-
den to laten - zo'n traditioneel voorkomen hebben. Het spiritisme met
zijn spoken, klopgeesten, boodschappen uit het hiernamaals, is zeker
zo oud als Shakespeare, maar raakt nu op de achtergrond al leeft het
nog in verwaterde vorm voort als geloof in reincarnatie. Heksen, tove-
naars, weerwolven kwamen al bij de Romeinen voor2> en zijn nog niet
geheel uitgestorven. Helderzienden, waarzeggers, voorspellende dro-
men en voortekens zijn thans niet minder populair dan bij de Grieken.
Al deze geloven hebben eeuwenlang standgehouden zonder ooit hun
pretenties to bewijzen. Als een waarzegger er erg ver naast was, of een
spiritiste zoals Madame Blavatzky op goocheltrucs betrapt werd,3) had
dat nauwelijks effect op het geloof. Deze geloven leven voort op grond
van traditie, niet op grond van enig empirisch materiaal, net als gods-
diensten.
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Het meest verbazingwekkende is wel de astrologie, die al zo'n 5000
jaar oud is en nog steeds in volle gezondheid verkeert. Men kan zich
voorstellen dat de Sumerische boer, die elk jaar Sirius zag verschijnen
bij de aanvang van de droogteperiode, hem daarvoor verantwoordelijk
stelde.`) Maar voor ons, die weten dat Sirius niet zomaar een lichtje is
maar een gloeiende gasbol vele malen groter dan de aarde en boven-
dien dat zijn afstand onvoorstelbaar groot is zodat zijn licht jaren
nodig heeft om ons to bereiken - voor ons is het absurd om to denken
dat hij zich iets van die boer in Mesopotamia zou aantrekken. Ook de
astrologie heeft nooit haar pretenties kunnen waarmaken en bij de
schaarse pogingen om haar op de proef to stellen heeft ze altijd
gefaald. Toch luistert de president van de Verenigde Staten ernaar,
vele kranten hebben een astrologische rubriek en in India wordt astro-
logie algemeen geaccepteerd. Nuchter wetenschappelijk onderzoek kan
niet opboksen tegen de algemene zucht om to geloven., Toen enige
jaren geleden de Amerikaanse astronomen het nodig vonden om een
duidelijke veroordeling van de astrologie to publiceren kregen ze de
wind van voren van de, astrologen, die verrew.eg in de meerderheid
waren.

Dit zijn dus allemaal redenen waarom de natuurkundigen zich diet
bemoeien met paranormale verschijnselen. Daarbij komt ook de vraag:
Kan hij ooit iets zeggen over wat zich aandient als 'bovennatuurlijk'?
Onttrekt zich dat niet per definitie aan de wetten der natuurkunde?
Om die vraag to beantwoorden zou je moeten weten wat die definitie
is, maar ik weet geen precieze definitie.5) Wel weet ik welke verschij-
ningen doorgaans met paranormaal betiteld worden. Een aantal ervan
heb ik al opgesomd. En daarbij zijn er die duidelijk in strijd met de
natuurkunde zijn. Daarover kan de natuurkundige wel iets zeggen.

Verschijningen in strijd met de natuurkunde

Telekinese is het bewegen van voorwerpen door uitoefeneh van een of
andere psychische werking. De natuurkunde zegt dat . voorwerpen
alleen in beweging gezet kunnen worden door een, fysischiherkenbare,
kracht. Dat is _geen afspraak van de natuurkundigen, maar een waar-
neming uit het dagelijkse leven. Iedereen vertrouwt op deze wet, be-
wust of onbewust. Als iemand zijn bril niet kan vinden probeert hij
zich to herinneren waar hij hem heeft neergelegd; geen ogenblik denkt
hij aan spontane verplaatsing. Een andere vorm van telekinese (of
psychokinese) was het buigen van lepels door Uri Geller. Dat kreeg
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een grote publiciteit en is zelfs 'wetenschappelijk' onderzocht door ene
Taylor.') Had hij werkelijk niet door dat dit zuivere showbusiness was,
zoals een goochelaar als Randi onmiddellijk begreep?. Het moet voor
hem, zoals ook al voor zijn beroemde voorganger Houdini, grappig
zijn om zoveel serieuze mensen to zien vallen voor simpele goochel-
trucs.

Een bekende vraag in de archeologie is: hoe is men erin geslaagd de
monolithen, zoals die in Stonehenge en op het Paaseiland, op to rich-
ten? Onlangs heb ik gelezen dat dat psychokinetisch gebeurd moet
zijn. Maar zelfs als er een kracht bestaat die de natuurkunde nog niet
ontdekt heeft, dan zou die toch aan de wet actie=reactie moeten vol-
doen. Iemand die met psychische of andere kracht een steep van tien
ton optilt wordt zelf met tien ton tegen de grond gedrukt, en dat over-
leeft hij niet. Als je zegt dat die wet blijkbaar hier niet geldt, dan is
het mogelijk voor de optiller zich aan de steen vast to houden en
samen weg to vliegen, maar dat is nooit vertoond. Als je zegt dat dan
wellicht 100 mensen het samen hebben gedaan, dan hadden ze ook
gewoon hun handen kunnen gebruiken,

Terloops zij nog eens benadrukt dat natuurkundige wetten geen juri-
dische wetten zijn. d.w.z. afspraken waar je je wel of niet aan kunt
houden. Een natuurkundige wet drukt een regelmaat uit die we in de
natuur aangetroffen hebben. Zodra die ergens doorbroken wordt, is de
wet geen wet meer. Een steen die naar boven valt in plaats van naar
beneden zou de nekslag zijn voor Newtons zwaartekrachtwet. Als deze
wetten wel eens doorbroken zouden kunnen worden, zou het hele
dagelijkse leven onmogelijk zijn. Denk maar eens aan tennissen en
fietsen. Als iemand met psychische kracht een lepel kan buigen, kan
hij toch ook zeker elke computer fouten laten maken_ Als iemand een
paranormaal voorval vertelt, dat in strijd is met de natuurkunde, moet
je afwegen: wat is de waarschijnlijkheid dat deze onnoemelijk vaak
bevestigde wetten gebroken zijn tegenover de waarschijnlijkheid dat
hij niet de waarheid vertelt.

Verschijningen bezijden de natuurkunde

Een aantal paranormale verschijningen - beweerde verschijnselen -
onttrekt zich aan de wetten van de natuurkunde doordat ze zich louter
in het brein afspelen. Daartoe behoren helderziendheid, informatieve
dromen en telepathie. Met betrekking tot de telepathie moet ik een
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slag om de arm houden. Niemand specificeert hoe snel die gedachten
overgebracht worden. Als de bewering is dat dat instantaan gebeurt, is
dat wel in strijd met de natuurkunde. Immers de Relativiteitstheorie
houdt in dat Been enkel signaal met grotere snelheid dan die van het
licht kan gaan. Dat is fundamenteel: als iemand ergens een middel
vindt om berichten sneller over to brengen ligt de hele Relativiteits-
theorie op haar gat. Nou ja, hoor ik u al mompelen, dat is ook maar
een theorie en niet eens een waarvan je zeggen kan dat ik die in het
dagelijks leven voortdurend gebruik. Dat is waar, maar behalve dat
deze theorie noodzakelijk is om een aantal waarnemingen to verklaren,
wordt ze in zulke apparaten als deeltjesversnellers wel degelijk dage-
lijks in de praktijk gebracht. Natuurlijk kan je de kool en de geit
sparen door to veronderstellen dat gedachtenoverbrenging ook aan de
snelheid van het licht gebonden is. Maar kan je dan nog verwachten
dat het om een- geheel onfysisch gebeuren gaat?

Een ander randgebied wordt gevormd door de paranormale geneeswij-
zen. De moeilijkheid is dat de wisselwerking tussen iemands geestesge-
steldheid en zijn lichamelijke toestand een nog zeer onbekend terrein
is. Het bestaan van het placebo-effect is algemeen bekend en het is
best mogelijk dat iemand zich door handoplegging plezieriger gaat
voelen. Maar dan moet je niet praten over 'elektrische trillingen' die
van de hand uitgaan, want dat is een fysisch verschijnsel en aantoon-
baar onjuist. Hetzelfde geldt voor homeopatische verdunningen; wie
daar, zoals Benvenista,7) een natuurkundige werking aan toekent,
maakt zich belachelijk.

In elk geval blijft er nog een klasse van verschijningen over, waar de
natuurkunde niet bij betrokken is. Toch kan men er onderzoek over
doen en in sommige gevallen is dat ook gebeurd. De proeven van
Rhine heb ik zelf nooit geanalyseerd, maar het is wel duidelijk dat ze
niet overtuigend zijn, althans niemand overtuigd hebben die het van
tevoren nog niet was. Dromen zijn moeilijker to onderzoeken, net zo
moeilijk als bolbliksems. Rudy Kousbroek rapporteerde hoe een zeer
betrouwbaar relaas van een helderziende droom bij nader onderzoek
onhoudbaar bleek. Karel van het Reve schrijft dat toe aan het ver-
langen om iets interessants to verhalen 8> Zelf heb ik verscheidene ma-
len heel duidelijk gedroomd dat iemand stierf, maar telkenmale werd
ik teleurgesteld in mijn hoop ook een interessant verhaal to hebben.
Astrologie maakt controle moeilijk door de traditionele vaagheid van
haar uitspraken, maar wel kan geconstateerd worden dat geen enkele
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astroloog, zelfs niet Nostradamus, de val van de Berlijnse muur heeft
voorzien. .

Over al deze verschijningen kan de natuurkundige dus niet zeggen dat
ze in strijd zijn met zijn wetten, maar wel kan hij oordelen over de
kwaliteit van de gegevens. En dat oordeel luidt dat ze gewoonlijk
zodanig zijn dat je als natuurkundige er niets mee kan aanvangen. De
enkele gevallen waarin een enigszins redelijk onderzoek gedaan is
geven geen grond voor vertrouwen, of zelfs maar een reden om er tijd
aan to besteden.

Misbruik van de natuurkunde
Er is nog een ander facet van de wisselwerking tussen de natuurkunde
en de aanhangers van het paranormale. Enerzijds zeggen ze graag dat
ze de uitspraken van de natuurkunde niet erkennen, dat die niet al-
gemeen gelden en niet op hun verschijningen van toepassing zijn.
Anderzijds zie je ook telkens weer dat ze zich graag van natuurkun-
dige termen bedienen, om gewichtig to doers of als een vlag op een
modderschuit. Wichelroedelopers beroepen zich op magnetische velden,
telepaten praten over vibraties in een andere ether, handopleggers over
elektrische energieen. Dit is echter maar schermen met woorden; elk
verband met de werkelijke natuurkunde ontbreekt.

Geenszins zijn de paranormalen de enigen die wetenschappelijke ter-
men voor hun, eigen doeleinden misbruiken. 'Spanningsvelden' zijn
gemeengoed in de psychologie, economen spreken over 'quantum-
sprongen' (in de mening dat dat grote sprongen zijn) en goochelen met
de aan de thermodynamica ontleende termen als 'kringproces' en
'entropie'. Biologen menen dat ze de Tweede Hoofdwet kunnen
toepassen; Lovelock concludeert eruit dat alle mensen moeten sterven,9)
maar niet dat ook de aarde zou moeten sterven. Drie sociologen hebben
naam gemaakt door zich to beroepen op het wiskundige begrip dat
'groepentheorie' heet, maar niets met menselijke groepen to maken
heeft.10) Het woord 'chaos' wordt sinds enige decennia gebruikt voor
een eigenschap van differentiaalvergelijkingen en Harry Mulisch
draagt die eigenschap over op politieke chaos, hoewel de enige over-
eenkomst gevormd wordt door het woord.li)

Wetenschappelijke termen ontlenen hun nut aan een precieze definitie.
Alleen daardoor kan men sluitende redeneringen opzetten en betrouw-

99



Atbeelding 1.

Het experiment met twee spleten. Boven: de proefopstelling zoals Bohr voor-
stelde. Midden: het ontstaan van interferentiestrepen. Onder: de interferentie
verdwijnt als men een apparaat aanbrengt dat de passage van het electron door
een van de spleten kan waarnemen. S
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bare conclusies formuleren. In de vermelde voorbeelden echter,
worden ze gebruikt omdat ze indrukwekkend klinken en zekere
gevoelsmatige associaties oproepen, zoals een dichter over Liefde praat
en een politicus over Revolutie. Dit is een misbruik, omdat men we-
tenschappelijke inhoud suggereert, die echter alleen op de klank geba-
seerd is.

Helaas moet toegegeven worden dat de natuurkundigen zelf niet geheel
vrijuit gaan. Ook zij vallen wel eens voor de verleiding om tegenover
buitenstaanders mooi weer to spelen door aan technische termen meer
inhoud toe to kennen dan ze krachtens hun definitie hebben. Die ver-
leiding is groot als je een populair verhaal moet vertellen, want een
ondeskundig gehoor is doorgaans meer geinteresseerd in vage
algemeenheden dan in precieze logica. Woorden zoals 'informatie',
'orde' en 'chaos' noden tot vergaande en onverantwoorde generalisaties.
Prigogine heeft de statistische mechanica van gassen en vloeistoffen
bestudeerd en schrijft filosofische werken over 'Orde en Chaos'.1)
Rene Thom heeft een wiskundige stelling gevonden, daarvoor de naam
'catastrofe-theorie' bedacht, en pretendeert hiermee de hele natuur
verklaard to hebben, van de ontwikkeling van het embryo tot aan het
ontstaan van de spiraalarmen van ons melkwegstelsel.13) Maar het on-
derwerp dat zich het meest leent voor zulke onwetenschappelijke
generalisaties is de quantummechanica.

Quantummechanica

Deze theorie is in het begin van deze eeuw ontwikkeld teneinde het
gedrag van kleine deeltjes, zoals atomen en moleculen, en ook optische
verschijnselen, to verklaren. Het succes is fenomenaal, maar de theorie
is zeer abstract en leidt tot moeilijkheden als je probeert haar uitspra-
ken in vertrouwde beelden voor ogen to stellen. Het blijkt bijvoorbeeld
dat elektronen, die men zich altijd als kleine geladen, deeltjes had
voorgesteld, zich ook wel eens als golven manifesteren, hetgeen men
voordien als een specifieke eigenschap van het licht had aangezien.

Om dit merkwaardige gedrag to illustreren beschouwen we het experi-
ment dat weergegeven is in afbeelding 1. Een van links komende licht-
straal valt op een scherm met twee evenwijdige spleetjes. De twee
bundels die daar doorheen komen worden opgevangen op een scherm,
bijvoorbeeld een fotografische plaat. In de punten waar beide bundels
met dezelfde fase aankomen versterken ze elkaar en ziet men licht;
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waar ze met tegengestelde fase aankomen werken ze elkaar tegen en
heerst duisternis. De waa!rgenomen interferentie-strepen zijn het klas-
sieke bewijs dat licht uit golven bestaat. Als je een klassieke
natuurkundige zou vragen wat er gebeurt als je de lichtstraal vervangt
door een bundel elektronen, zou hij niet twijfelen aan het antwoord.
Elektronen zijn deeltjes, elk elektron gaat hetzij door de ene, hetzij
door de andere spleet, en op het scherm vormen zich twee hoopjes.

De quantummechanica. leert dat dit antwoord onjuist is: de elektronen
vertonen ook interferentie-strepen! Dat lijkt helemaal in strijd to zijn
met die vroegere experimenten, waaruit men oorspronkelijk geconclu-
deerd had dat elektronen deeltjes zijn; bijvoorbeeld kan ik ze
opvangen in een teller die een klik doet horen bij ieder arriverend
elektron. Is het elektron nu een deeltje of een golf?

Het antwoord op deze paradox is gegeven door Niels Bohr.") Het elek-
tron is iets dat zich als een deeltje of als een golf manifesteert naar
gelang je je experiment inricht. Als je het bovenstaande interferentie-
experiment doet, heeft het Been zin om to zeggen dat het elektron door
de ene of de andere spleet gegaan moet zijn, want het experiment
maakt niet mogelijk die vraag to beantwoorden. Mocht je het experi-
ment zo inrichten dat het je wel mogelijk maakt de passage van het
elektron door een van beide spleten to zien (bijvoorbeeld door in een
spleet een verklikker to zetten die het elektron door een klik verraadt),
dan treedt er geen interferentie op, doordat je het elektron gedwongen
hebt zich als deeltje to manifesteren.

Deze beschouwing moge vreemd lijken, maar ze is logisch samen-
hangend en in overeenstemming met de waarnemingen. Ze volgt on-
ontkoombaar uit de theorie, al kan die zelf slechts met behulp van
wiskundige middelen geformuleerd worden. En tot nog toe is men er
niet in geslaagd een andere theorie to vinden die de waarnemingen
weergeeft. Het blijkt dus dat je redelijk over de waargenomen ver-
schijnselen kan spreken als je maar niet zulke vragen stelt, als: wat is
het elektron in werkelijkheid, deeltje of golf? Dat is een van de vra-
gen die niet beantwoord kunnen worden omdat ze op generlei wijze in
verband gebracht kunnen worden met de waarneembare werkelijkheid.
(Lopen wij rechtop en de Australiers ondersteboven of omgekeerd?
Wat is het geluid van een hand die klapt?) Elk antwoord dat men geeft
is onverifieerbaar en onfalsifieerbaar.
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Diegenen die vinden dat ze toch recht hebben op een antwoord, die
vinden dat een elektron toch een bepaalde plaats en een bepaalde snel-
heid moet hebben (zoals ze gewend zijn van planeten en voetballen),
raken onherroepelijk verward in metafysica. Ze zeggen dat die groot-
heden wel bestaan maar door elke poging tot waarneming verstoord
worden; de waarneming beinvloedt het waargenomene, er bestaat geen
objectieve realiteit, enz. Het kwalijke is dat de ideeen in tal van popu-
laire boekjes worden uiteengezet als argumenten voor mystieke en
paranormale opvattingen.

David Bohm houdt vol dat het elektron een kogeltje is, maar om over-
eenstemming met de feiten to krijgen moet hij een universele wissel-
werking tussen alle deeltjes in het heelal veronderstellen.') Zulk
holisme is koren op zijn molen; hij concludeert eruit dat alle mensen
moeten samenwerken. Zelfs heb ik enige jaren geleden een interview
gehoord, waarin hij uit de quatummechanica afleidde dat Reagan en
Brezjnew samen moesten gaan praten. Uiteraard is dit holisme niet een
gevolg van de quantummechanica maar door Bohm hineininterpretiert.

John Bell, die bekend is geworden door een vernuftig bewijs tegen de
opvatting van Bohm, probeerde later zelf die opvatting to sauveren
door uiterst gekunstelde redeneringen.16> Tenslotte heeft hij wijzi-
gingen in de quantummechanica voorgesteld, die geen enkel waar-
neembaar gevolg hebben maar de vooroordelen van Bohm bevredigen.
Ook Roger Penrose wil de quantummechanica wi jzigen en hoopt dat
dat een inzicht in de menselijke geest zal opleveren; tot nog toe heeft
het alleen inzicht in de geest van Penrose opgeleverd.l') Capra brengt
de moderne natuurkunde in verband met de Oosterse filosofie, maar
dat verband is alleen gebaseerd op uiterlijke overeenkomsten. Zijn
boek verkoopt in de miljoenen, veel meer dan als hij een serieus boek
over natuurkunde had geschreven.188

Ik sla u dood met al deze namen omdat men ze telkens weer tegenkomt
in de populaire boekjes met filosofische inslag, die dankbaar gebruik
maken van de vermeende moeilijkheden van de quantummechanica om
diepe gedachten to produceren. Davies wordt erdoor tot God geleid en
Costa de Beauregard vindt erin de grondslag voor telepathie en
psychokinese.l9> Maar dat zijn allemaal zelfbedachte hersenspinsels,
waarvoor de quantummechanica niet verantwoordelijk gesteld kan
worden - net zo min als een rozenstruik verantwoordelijk is voor de
spinnenwebben die eraan hangen.
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Afbeelding 2.

Schrodingers kat. Als men na een uur kijkt is de kat hetzij dood, hetzij levend.
Maar als men niet kijkt is er interferentie tussen beide: de kat is in limbo en
pas door de waarneming wordt een van beide mogelijkheden gerealiseerd. In
werkelijkheid echter kan de limbo-toestand niet voorkomen, en is er dus nets
mysterieus' aan de hand.
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De kat van Schrodinger

Tenslotte wil ik nog een gedachtenproef voorleggen, die afkomstig is
van Schrodinger, een van de grondleggers van de quantummechanica
en die sindsdien bij alle discussies over de quantummechanica weer
opduikt. In afbeelding 2 ziet u een afgesloten doos met erin een brokje
radioactief materiaal en een Geiger-teller, die een eventueel geemit-
teerd deeltje detecteert en in een stroomstoot weergeeft. De draad is
om een stuk ijzer gewikkeld, dat door die stroomstoot gemagnetiseerd
wordt, dientengevolge een ijzeren haakje aantrekt zodat de hamer die
erdoor werd opgehouden valt en een fles blauwzuur verbrijzelt.
Tenslotte bevindt zich in dezelfde doos nog een kat die daardoor het
leven laat.

Ik doe een doek over de doos en na een uur kijk ik wat er gebeurd is.
Er is een zekere kans, zeg voor het gemak 50%, dat een radioactieve
emissie heeft plaatsgevonden en de kat dood is, en er is 50% kans dat
geen emissie heeft plaatsgevonden en de kat nog leeft. Dat zou je
denken als je geen quantummechanica geleerd hebt. Maar een quan-
tummechanicus redeneert aldus. Er zijn twee mogelijkheden, net als de
twee spleten in de vorige proef; zolang ik niet waarneem welke van de
twee verwezenlijkt is zijn beide reeel en ze zullen met elkaar inter-
fereren. In het onderhavige geval betekent dat, dat de kat zich in een
mengtoestand van leven en dood bevindt. Dat wil niet zeggen half-
dood, maar een toestand waarin niet beslist is of ze dood of levend is.
Pas op het moment dat ik kijk, dus een waarneming doe, komt door
toedoen daarvan een beslissing tot stand. Dan pas zal de kat of dood of
levend zijn - net zo als bij de twee spleten de interferentie verdwijnt
als ik door een waarneming het elektron dwing om to beslissen zich als
een deeltje of als een golf to gedragen.

U begrijpt dat deze zonderlinge situatie tot vele discussies leidt, maar
ook voedsel verschaft aan mystieke en paranormale conclusies. Als er
geen werkelijheid bestaat totdat ze door de waarnemer wordt opgeroe-
pen, is de weg geopend voor tal van verschijnselen die met het gezon-
de verstand leken to strijden. (Bishop Berkeley zei van de differen-
tiaal-rekening: "wie dat kan geloven heeft geen reden om niet in God to
geloven".) Een van de noodsprongen van sommige fysici om aan de
paradox to ontkomen is de vreemde veronderstelling dat de hele wereld
in talloze exemplaren gerealiseerd is, elk met een replica van u en mi j
erin. Bij elke meting splitst die wereld opnieuw, compleet met u en
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mij, in een groot aantal exemplaren overeenkomend met de verschil-
lende mogelijke meetresultaten. Zo'n idee zou een ruggesteun zijn voor
het idee van reincarnatie; inderdaad zijn beide even onverifieerbaar en
even onfalsifieerbaar en dus even zinledig.

Gelukkig kunnen al deze gedachtenkronkels vergeten worden. De
bovenstaande discussie van de kat berust op een foute toepassing van
de quantummechanica. In werkelijkheid is ook volgens die theorie de
kat hetzij dood, hetzij levend, met gelijke kansen en zonder tussen-
toestand. Het waarnemen speelt daarbij geen rol.21» Ook bier dus geen
grond voor de bewering dat de moderne natuurkunde aanknoping ver-
schaft met het paranormale en mystieke.
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Wat verklaart de hardnekkigheid van het geloof?
M. Pam

Nog Been twee weken geleden deed zich een tragi-komische gebeur-
tenis voor, die bovenal bijzonder leerzaam was. De zanger Nico Haak
van de Paniekzaaiers - u kent hem ongetwijfeld van het onvergetelijke
nummer Oh, foxie foxtrot met je elastieke benen viel dood neer.

Nu zult u zich afvragen wat daar zo leerzaam aan is, want per slot van
rekening gaat iedereen een keer dood, dat is een even oud - als waar
cliche. Het leerzame zit hem erin dat Nico Haak een drager was van de
zogenaamde 'bioregulator', een metalen armband die in advertenties
aldus werd aangeprezen: "De bioregulerende armband ontspant, werkt
rustgevend, neemt u zorgen weg en geeft u nieuwe energie. Een fitter
gevoel, nooit meer slapeloze nachten, enzovoort ...".

Nico Haak, die zijn naam aan de nationale campagne voor bioregula-
tors had geleend, zei zelf in de advertentie: "Ik ben een artiest en geen
wetenschapper. Wonderen bestaan niet, maar de bioregulator werkt". En
hij voegde eraan toe: "Ik doe hem nooit meer af!".

Of Nico Haak de bioregulator daadwerkelijk in het graf heeft meege-
nomen ten einde zich ook in het hiernamaals fitter to voelen, weet ik
niet, maar in ieder geval werden de importeurs van de bioregulerende
armband na het overlijdensbericht overstroomt met telefoontjes. De
verkoop daalde nog diezelfde dag tot het nulpunt.

Dat was op zichzelf niet vreemd, maar in zekere zin vond ik het
eigenaardig dat de verkoop van bioregulators al niet eerder drastisch
was teruggelopen. Nog geen twee weken voor de dood van Nico Haak
was de biioregulator in een televisieprogramma kritisch onderzocht.
Voor het cog van de camera had een edelsmid de twee bolletjes van de
armband vpeiagezaagd end daarin riiets anders gevonden dan wat staal
en emaille . ° tatale; n rde aan. gevonden imaterialen schatte de edel-
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smid op 10 cent, een bedrag dat lichtelijk contrasteert met f 59,50 die
men in de winkels voor de bioregulator moet betalen.

Die uitzending heeft, zo heb ik begrepen, op- de verkoop van bioregu-
lators nauwelijks enig nadelig effect gehad. Dat is op zichzelf een
eigenaardig fenomeen. Stel nu eens dat men met bestralingsapparatuur
voor kankers hetzelfde zou hebben gedaan als met deze bioregulator.
Een deskundige opent in een ziekenhuis een bestralingskanon en
constateert dat er alleen maar wat ongestructureerd gruis inzit. Een
storm van protest zou ontstaan.

Dat is de ene kant. Maar er is ook een andere kant. Jaarlijks sterven er
tientallen mensen die toch bestraald zijn. Is dat een reden om geen
bestralingsapparaat meer aan to schaffen of om of to zien van verder
gebruik? Ik denk dat weinigen daarvoor zouden willen pleiten, omdat
toch ook het besef bestaat dat het lot van een enkel individu niet
maatgevend hoeft to zijn voor de resultaten bij een grote groep.

Wij hebben hier natuurlijk to maken met het ingewikkelde vraagstuk
van de toetsing. En het is juist op dit punt dat de importeurs van de
bioregulators hebben toegegeven dat zij een fout hebben. Het door-
zagen van hun armbanden vormde voor de verkoop geen bedreiging,
omdat kennelijk daarmee het geloof in de raadselachtige werking van
de bioregulator niet werd aangetast. Het gaat immers om geheim-
zinnige en onzichtbare mechanismen, die zich niet zo maar door een
zaag en een nijptang laten verdrijven.

Maar de dood van Nico Haak was een indicatie, een soort bewijs, die
de geloofwaardigheid van het apparaat aantastte. "Dal hadden wij nooit
moeten doen", zeiden de importeurs, "wij hadden nooit de persoon van
een bekende Nederlander moeten koppelen aan ons produkt". !

Inderdaad, door de opvoering van Nico Haak hebben de importeurs de-
werking van hun produkt opengesteld voor toetsing, zij het voor een
primitief soort toetsing. Argeloos hebben zij zichzelf kwetsbaar ge-
maakt voor controle en kritiek.

Voor ons, maar ook voor de handelaren in geloofsartikelen, is hiei'ruit
een wijze les to trekken, namelijk dat het succes en de hardnekkigheid
van een geloof samenhangt met de mate waarin dat geloof zich afsluit
voor kritiek.
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Het geloof in de bioregulator heeft voorlopig een flinke knauw gek-
regen, al zal niemand verbaasd zijn dat het over een paar jaar weer
terugkomt, als iedereen Nico Haak is vergeten. Maar het geloof in de
bioregulator bestaat nog niet zo lang. De achterliggende gedachte, die
van bioritmiek, bestaat pas zo'n honderd jaar. Wilhelm Fliess, collega
en verworpen vriend van Freud, was er de bedenker van.

De meeste geloven zijn veel ouder. In onze geseculariseerde wereld is
hun hardnekkigheid soms heel verbazingwekkend. Laat ik een simpele
gebeurtenis beschrijven.

Een paar jaar geleden moest er voor mijn dochter - zij was toen zes -
een lagere school worden uitgezocht. Zoals bijna alle ouders in ons
verzuild land zochten wij voor ons kind niet alleen een goede school,
maar ook nog een die aansluit bij wat met een typisch Nederlands
woord onze 'levensbeschouwing' wordt genoemd.

Er waren bij ons in de buurt verschillende scholen met hun eigen
voor- en nadelen, maar tenslotte viel onze keus op een school die een
uitstekende indruk maakte. Een gewone openbare school was het zo to
zien, met een leerprogramma van algemene strekking.

Aanvankelijk beantwoordde de school aan onze verwachtingen, tot ter
afsluiting van het eerste jaar in het gymnastieklokaal een door de
kleintjes uitgevoerde balletvoorstelling plaats vond. Na afloop -van de
voorstelling moesten de knotsen, de ballen en linten weer worden
teruggelegd in een daartoe bestemd berghok, een karweitje waarbij wij
ouders een helpende hand uitstaken.

Op dat moment, toen ik dat berghok binnentrad, overviel mij het
woord van de kerkvader "Omnia in Luce Clarescunt", wat betekent:
"alles wordt helder in het licht". Want daar, achterin dat donkere
berghok hing aan de muur een klein houten kruisbeeld. Het hing
boven de brug met ongelijke leggers.

Navraag leerde mij nu dat wij onze dochter, zonder het to weten, op
een katholieke school hadden geplaatst. Aangezien overheidsgelden
gekoppeld zijn aan het aantal leerlingen, is het voor sommige confes-
sionele scholen van het grootste belang zich naar buiten toe als een
algemene school to representeren. In naam, zo kregen wij to horen, was
de school wel katholiek, "maar eigenlijk deden zij er niets meer aan".
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De kruisbeelden waren uit de klassen weggehaald, maar eentje had
men bewaard voor het geval een vertegenwoordiger van het episcopaat
de school zou inspecteren.

De hele situatie kwam mij nogal absurd voor: een Christusbeeld,
verbannen naar een donker berghok. Afgedankt, of juist een hardnek-
kig en illegaal embleem, zoals het Oranje-speldje dat de mensen in de
oorlog achter hun revers plachtten to dragen. Maar hoe meer ik erover
nadacht, des to meer begon ik iets anders nog absurder to vinden,
namelijk dat Christus-beeld zelf.

Een man, aan handers en voeten vastgespijkerd op twee planken. Een
bloedende man, vastgenageld in een penibele toestand. Hij die geacht
wordt de schuld van de mensheid op zich to dragen, hangt in een
donker berghok van een school die bevolkt wordt door schuldeloze
kinderen.

Die kleine gebeurtenis heeft mij dan ook gebracht tot de stelling, die
ik hier in het vervolg wil verdedigen, namelijk deze: de kans van een
geloof om to overleven is groter, naarmate zijn inhoud irrationeler is.
Met andere woorden: hoe absurder een geloof, hoe verder het staat van
elke logica en empirie, hoe hardnekkiger het kan vechten om zijn
voortbestaan.

Voor wij deze stelling verder uitwerken, lijkt het zinvol eerst vast to
stellen dat er verschillende vormen en verschillende gradaties van
geloof zijn. Wij kennen de grote wereldgodsdiensten, zoals het
Christendom en de Islam, maar daarnaast heeft zich ook een heel scala
ontwikkeld van obscurantistische religies en filosofieen, van theosofie
tot antroposofie, van rozenkruisers tot trancedente meditatie.

Het zal echter ook duidelijk zijn dat het moeilijk is om hier een grens
to trekken. Het woord obscurantistisch is evenals het woord bijgeloof
afkomstig uit de officiele kerken. De politicoloog Lucas van der Land
heeft in dit verband eens opgemerkt: "Elk geloof is niets anders dan
een bijgeloof, maar dan een bijgeloof met succes". Hij bedoelde daar-
mee dat het verschil tussen een geloof en een bijgeloof hem niet zit in
de inhoud van de geloofsleer, maar in de grootte van de aanhang en in
de veerkracht van de organisatiestructuur.
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Vervolgens is er het geloof in paranormale verschijnselen, populairder
dan ooit, ook in de westerse wereld. Ook hier doet zich trouwens een
probleem voor. Voor velen is het paranormale helemaal geen geloof,
maar een reele werkelijkheid die zich leent voor wetenschappelijk
onderzoek.

Daarin ligt dan ook meteen de zwakte van die opvatting besloten. Alles
wat zich openstelt voor onderzoek is kwetsbaar, en in het verleden is
ook telkens gebleken dat er van al die paranormale claims weinig over-
bleef, zodra er een serieuze toetsing plaatsvond. Ook hier geldt daarom
mijn stelling dat een geloof om to kunnen overleven een aantal absur-
diteiten nodig heeft, die zich onttrekken aan de logische en empirische
structuur.

Dan komen wij tenslotte bij wat ik het wereldlijke, bijna alledaagse
geloof zou willen noemen. Daartoe behoren ondermeer: het geloof in
causaliteit; het geloof in eigen kunnen; het geloof in de vooruitgang;
het geloof in wilskracht; het geloof in de goedheid van de mens; het
geloof in de slechtheid van de mens en bijvoorbeeld ook het geloof in
het communisme, dat eigenlijk een samenraapsel is van een aantal
geloven.

Ook de ondergang .an het communisme, zoals wij die nu beleven, is
voor een deel to verklaren uit het feit dat het communisme steeds meer
van haar irrationaliteit heeft verloren. Het vroege communisme was
een heilsleer met de verwachting dat via de dictatuur van het proleta-
riaat het arbeidersparadijs bereikt zou kunnen worden. Dit dialectische
idee, dat een dictatuur een noodzakelijke waarde is om de grootst
mogelijke vrijheid voor iedereen to creeren, is een paradox - een
absurditeit.

Toch hebben miljoenen en miljoenen mensen in deze absurditeit
geloofd en er hun leven voor gegeven. Het geloof in de beweging en in
het gelijk van de partij - de enige partij - heeft decennia lang zo'n
enorme kracht uitgeoefend dat miljoenen en miljoenen mensen bereid
waren hun eigen kritisch vermogen uit to schakelen.

Zo be-6en is de afkalvi, i a; van het communisme begonnen op het mo-
ment d;it (f a t:°io:ne:1 i c,alsleer op eerL laag pitje werd gezet. Daarbij
it Met )7niratr S uk tr., r deir geg,i.ari earn h.aar eigen ambitie, namelijk
rI lea 1 1' - " ii 1111 viii livE'lui,l4 ;,;.n -wetenschappelijke was, een
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van de historische wetten die even dwingend zou kunnen zijn als de
wetten van de natuurkunde. Maar zo is het nu eenmaal met alle weten-
schappelijke uitspraken: ze kunnen worden getoetst en vooral gefal-
sificieerd.

Na decennia van toetsing is er weinig overgebleven van de wetten en
de voorspellingen, die Marx, Lenin en al die andere partijideologen
hebben opgesteld. Van een uit de dictatuur voortgekomen democratie
is niets terechtgekomen. Had het communisme haar heilsleer gebaseerd
op een oncontroleerbare instantie van buiten, een mytische profeet of
een God, dan zou haar een aanzienlijk langer leven beschoren zijn
geweest dan de tachtig jaar die het nu heeft geduurd.

In zijn boek Science, good, bad and bogus verbaast Martin Gardner
zich erover dat mensen, vaak verstandige mensen, geloof blijven hech-
ten aan zaken, waarvan de onzin keer op keer wordt aangetoond. Zoals
u ongetwijfeld weet is Gardner een van de oprichters geweest van de
Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal.

Zijn pressiegroep heeft, zo lijkt het op het eerste oog, grote successen
behaald. Allerlei lepelbuigers en gebedsgenezers werden ontmaskerd;
zaken als astrologie en bioritmiek werden eindelijk van een serieus
commentaar voorzien. Met een ongelooflijke inzet - Kousbroek
spreekt van een Sysifusinspanning - heeft men telkens weer nieuwe
verschijnselen aan een kritisch onderzoek onderworpen. Maar heeft het
geholpen? Het lijkt er niet echt op.

De aandacht voor het bovennatuurlijke is nog altijd groeiende, ook in
Nederland. Bladen als Paravisie en Para-Astro behalen oplagen, waar
menig opinieweekblad jaloers op kan zijn. In Parallax hebben de
liefhebbers ook hun eigen televisieprogramma. Volgens een enquete
van 1987 gelooft 41 procent van de Nederlandse bevolking' in para-
normale verschijnselen. Opmerkelijk was dat men het grootste per-
centage gelovigen vond onder de hoger en middelbaar opgeleiden.
Geen opwekkende gegevens, zeker niet wanneer men daarbij ook
bedenkt dat het hele circuit van de alternatieve geneeskunde zich
eveneens in een groeiende populariteit mag verheugen. Twee weken
geleden bijvoorbeeld vond op de katholieke universiteit van Nijmegen
een congres plaats, waar holistic managers, homeopaten, ' para-
psychologen, natuurgenezers, acupuncturisten, antroposofen een moge-
lijke integratie bespreken tussen de alternatieve en de reguliere ge-
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zondheidszorg. "Als je ze niet kan verslaan, haal ze dan binnen", dat is
naar mijn mening een al even verontrustende ontwikkeling.

De strijd van Gardner en de zijnen mag dan in een aantal individuele
gevallen succesvol zijn verlopen, in de algemene opinievorming schijnt
haar invloed voorlopig nog verwaarloosbaar. In dit verband wil ik u
een paar voorbeelden geven.

Een half jaar geleden verscheen Liesbeth den Uyl, de weduwe van de
voormalige premier, in een amusementsprogramma op de televisie om
to vertellen dat zij kanker had. Ze zei dat genezing in haar geval
vooral een kwestie van wilskracht was. Ze zei dat met een bijna heilige
overtuiging en zij verklaarde ook dat ze op de televisie was gekomen
om haar lotgenoten een, hart onder de riem to steken.

Anderhalve maand geleden is Liesbeth de Uyl overleden. Het boek dat
zij over haar strijd tegen de kanker wilde schrijven, is niet afgekomen.
Genezing door wilskracht, dat is natuurlijk het recept dat iedere arts
aan zijn patient zou willen voorschrijven. Alleen weet niemand hoe je
signalen van wilskracht aan voortwoekerende kankercellen zou moeten
doorgeven.

Misschien is het heel hardvochtig om wanhopig zieke mensen de illusie
van de wilskracht to ontnemen. In vele gevallen werkt zij als een
placebo-effect, dat weliswaar geen genezing veroorzaakt, maar dat wel
in staat is om het leven enigszins to verlengen. Maar aan de andere
kant moeten wij wel beseffen dat een hele alternatieve gezondheids-
industrie gebaseerd is op deze illusie.

Ik geef u nu een ander, wat vrolijker voorbeeld. Onlangs op een
feestje hoorde ik iemand zeggen dat er bij voile maan meer baby's dan
normaal worden geboren. Dat was een feit dat bij ieder ziekenhuis
bekend zou zijn. Het gesprek ging verder en al spoedig bemerkte ik
dat het grootste deel van de aanwezigen ervan overtuigd was dat de
stand van de maan invloed heeft op het menselijk gedrag. Zo waren er
ook verschillende vrouwen, die zeiden dat ze, vaak bij voile maan
ongesteld werden. Dat was een ervaringsfeit.

Het idee dat mensen 'maangevoelig' zijn, leeft bij velen. Bij volle
maan wordt je verliefd, bij voile maan kun je ook geestelijk gestoord
raken. Het Engelse woord voor 'gek' is niet voor niets lunatic.
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Pirandello schreef een zeer aangrijpend verhaal, Male di Luna, over
een Boer die telkens bij volle maan krankzinnig wordt. Het geloof in
de maangevoeligheid komt ook tegemoet aan een ander idee; namelijk
dat de mens onderhevig is aan allerlei kosmische cycli. In dit geval
gaat het om een cyclus van 28 dagen, die wij ook al in de bioritmiek
van Wilhelm Fliess tegenkomen.

Een tijdje geleden ben ik eens nagegaan of er wetenschappelijk' onder-
zoek is gedaan naar de invloed van de maan op het menselijk gedrag.
Toen ik aan mijn bronnenonderzoek begon, had ik niet de verwachting
dat er veel op dit gebied to vinden zou zijn. Het onderzoeksterrein leek
mij nogal vaag en moeilijk voor toetsing toegankelijk.

Maar in dit opzicht bleek ik mij deerlijk vergist to hebben. Ik stuitte
op verschillende onderzoeken, de een vaak nog vindingrijker dan de
andere. Ook het aantal onderzoeken verbaasde mij. In het totaal waren
het er meer dan honderd: deelstudies van serieuze onderzoekers die nu
wel eens wilden weten hoe het eigenlijk zat met die mythe van de
volle maan.

Zo vond ik in het tijdschrift Psychological Bulletin (mei 1985) onder
de titel Much ado about the full moon; a meta-analysis of lunar-lunacy
een samenvattend artikel, waarin de auteurs James Rotton en I.W.
Kelly de 37 belangrijkste onderzoeken op dit gebied hebben door=
gelicht.

Uit hun overzicht blijkt dat de afgelopen dertig jaar praktisch alle
facetten van de invloed van volle maan op menselijk gedrag zijn
onderzocht. Inderdaad is men nagegaan of vrouwen bij voile maan
significant vaker ongesteld zijn. Bij ziekenhuizen heeft men de ge-
boortedata verzameld om na to gaan of er verschillen waren in de
aantallen geboortes bij voile maan, nieuwe maan en helemaal geen
maan.

Men heeft moord- en zelfmoordstatistieken geanalyseerd. In psychia-
trische inrichtingen heeft men onderzocht of patienten bij voile maan
extra onrustig worden. Vlijtige studenten hebben de telefoontjes geteld
die bij volle maan op de hulpposten binnenkomen. Zelfs is er een duur
experiment uitgevoerd om vast to stellen of cafebezoekers bij volle
maan geneigd zijn om grotere fooien to geven. Ik doe maar een greep

116



uit de vele, vele onderzoeken en onderzoekjes die er op dit gebied zijn
gedaan.

Steeds opnieuw, men kan hier echt spreken van een engelengeduld,
tonen Kelly en Rotton aan dat er van significante verbanden geen
sprake is. Ook laten zij zien dat de onderzoeken die het tegendeel be-
weren altijd gebrekkig zijn opgezet en dat er in deze gevallen bij de
uitkomsten is gesjoemeld, soms zelfs geknoeid.

Aan het slot van hun overzichtsartikel schrijven Rotton en Kelly dat er
eigenlijk gebroken zou moeten worden met de traditie om maanonder-
zoek verder aan to bevelen. Voor miljoenen dollars is er telkens op-
nieuw geld in gestoken, maar nooit is er enig verband aangetoond.
"Het is onze hoop", aldus Rotton en Kelly, "dat wij voorgoed adieu
kunnen zeggen tegen de volle maan".

Zo is nu de stand van zaken. Ik vermoed dat er ondanks de aanbeve-
ling van Rotton en Kelly nog heel wat onderzoeken naar de invloed
van de volle maan zullen plaats vinden, zonder dat die iets aan de al-
gemene conclusie zullen veranderen. De mythe van de volle maan is
doorgeprikt als een ballon, maar heeft dat iets teweeggebracht in de
opinievorming bij het grote publiek? Heel weinig, vrees ik.

Ik sla het oktober-nummer op van het blad Para-Astro, het lag vorige
maand in alle Ako-winkels. En ik lees op pagina 12 een artikel dat
aldus begint:

Iedereen is in mindere of meerdere mate maangevoelig. Eigenlijk is
iedereen ondergeschikt aan bepaalde ritmes. Reeds in 1966 kwam dr.
Ravitz (Duke University, Journal of Social Therapy) tot de bevinding
dat het menselijk potentieel van geestelijk gestoorden sterk afhing van
de maan en de seizoenen.

Zo'n blad als Para-Astro is natuurlijk een commerciele aangelegenheid
die zichzelf in stand moet houden, maar het vertelt wel iets over een
bepaalde mentaliteit. Aan de ene kant hebben de aanhangers van het
paranormale de sterke behoefte om erkend to worden door wat zij be-
schouwen als de 'officiele' wetenschap - kijk, een echte doctor van de
Duke University zegt het ook - maar aan de andere kant negeert en
liegt men als de resultaten van diezelfde wetenschap slecht uitkomen.
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In dit opzicht heeft de hier in Utrecht welbekende professor Tenhaeff
voor Nederland misschien wel de trend gezet. Ook toen bijvoorbeeld
de gedachtenfotograaf Ted Sarios allang ontmaskerd was bleef
Tenhaeff in allerlei damesblaadjes - niveau Para-Astro - juichend
schrijven over de wonderbaarlijke foto's van Sarios.
Soms denk ik wel eens dat het jammer is dat wij Tenhaeff aan gene
zijde niet kunnen confronteren met zijn failliete boedel, die hij hier
heeft nagelaten.

Dat al die ontmaskeringen zo weinig effect lijken to sorteren kan ons
somber stemmen, maar het mag geen reden zijn om de moed to laten
zakken. Het gnat hier om langzame processen, al geef ik toe dat ik mij
hier laat leiden door een geloof in de vooruitgang. Toch spreekt men
nu over Tenhaeff heel anders dan twintig jaar geleden. Destijds twij-
felden weinigen aan zijn wetenschappelijke integriteit, vandaag de dag
is dat heel anders.

Ik las zelfs een interview met een paragnost, die Tenhaeff 'weinig
bonafide' noemt. Maar ik geef onmiddellijk toe dat dit weinig zegt.
Nergens komt het verwijt niet bonafide to zijn zo veel voor, als juist
onder paragnosten, En meestal wordt er alleen de hoogte van hono-
rering mee bedoeld.

In een aantal opzichten is het afgelopen jaar een slecht jaar geweest
voor het geloof in het paranormale. Kennelijk stonden de tekenen niet
zo erg gunstig. Twee gebeurtenissen hebben gezorgd voor een smet op
het blazoen.

De eerste gebeurtenis is die van de ontvoering van Gerrit Jan Heijn.
Uit een in februari 1989 gepubliceerd rapport van het Nbderlands
Instituut voor Toegepaste Parapsychologie bleek dat bij de bpsporing
van Heijn de tips van paranormaal begaafden van - en ik cheer NRC
Handelsblad - "nul en generlei waarde" waren geweest.

Van de twaalfduizend tips die er bij de politie destijds binnen zijn
gekomen, waren er tweeduizend van mensen die beweerden op de een
of andere manier begiftigd to zijn met paranormale vermogens.
Tachtig procent van die tips was zo algemeen ("ergens in de bossen")
dat men er weinig mee kon doen. Ook de meer uitgewerkte tips lever-
den niets op.
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Bovendien schakelden de onderzoekers een groep paragnosten in, die
werd gevraagd om met behulp van allerlei voorwerpen iets zinnigs to
zeggen over de vindplaats van Heijn. Twee paragnosten noemden
daarbij de naam van de Galgenberg, een lokatie op De Veluwe, onge-
veer tien kilometer verwijderd van de plaats waar Heijn begraven lag.

Een paragnost beschreef een caravan met een blauw beschilderd olie-
vat ervoor. De caravan en het olievat werden inderdaad gevonden,
maar met de moord op Heijn bleken zij niets uitstaande to hebben. Wel
bleek dat zich enkele jaren daarvoor in de caravan een drama had af-
gespeeld, waarbij drie mensen werden gedood. Had deze paragnost
toch 'iets' gezien? Had hi j de beelden met elkaar verward, zodat hi j
bij de verkeerde onheilsplaats terecht was gekomen? Ik denk het laat-
ste, maar dat is ook maar een idee waarover het moeilijk is uitsluitsel
to krijgen.

Al met al waren de resultaten bedroevend voor de paranormaal be-
gaafden. Geef een computer een kaart van Nederland. Laat hem twee-
duizend maal random een plaats aanwijzen en ik vermoed dat zeker
een van die plaatsen in de buurt zal liggen van de plek waar het lijk
van Heijn begraven lag. Zou je nog een aantal parameters invoe-
ren - bossen, hei, greppels, enzovoort -, het zou mi j niet verbazen dat
een computer het er beter vanaf zou brengen dan de paranormaal be-
gaafden.

Zijn deze teleurstellende resultaten nu voor de politie een reden om in
de toekomst geen gebruik meer to maken van paragnosten? Nee, hele-
maal niet. De Haarlemse politie, die zich met de opsporing van Heijn
had belast, verklaarde bij monde van woordvoerder A. Folgerts dat
"wij die tips, zolang wij geen honderd procent zekerheid hebben, niet
zomaar naast ons veer kunnen leggen" .

In de zaak, 'Heijn' was twintig procent van de tweeduizend paranor-
male tips uitvoerig genoeg om nagetrokken to worden. Dat is een aan-
tal van vierhonderd. Je vraagt je of hoeveel man-uren de Haarlemse
politie daaraan besteed moet hebben en je kunt je ook afvragen of de
Haarlemse politie die ti jd niet beter had kunnen gebruiken.

Tenslotte viel bij de affaire 'Heijn' nog een ontboezeming op van de
een de paragnosten, die door de familie Heijn zelf in de hand was
genomen. Hij verklaarde dat Gerrit-Jan Heijn nog in leven was. Later
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daarop aangesproken zei hij: "Ik had de dood wel gezien, maar begrijpl
u, ik kon het die mensen nauwelijks vertellen". Zo'n antwoord heeft iets
huiveringwekkends. De familie Heijn is niets to verwijten, zij zijn ten
einde raad. De paragnost die de familie komt vertellen wat zij het
liefst willen horen, is daarentegen alles to verwijten, want hij maakt
ten eigen bate gebruik van het Teed van anderen. Dat is ook steeds
waar het op uitkomt: de paragnost, die gebruikmakend van een beetje
huis-tuin-en-keuken-psychologie je precies vertelt wat je zelf zo
ongeveer wilt horen.

Ik stap nu of van de affaire 'Heijn' en kom bij de astrologie, een
tweede gebied van het paranormale dat het afgelopen jaar een zware
klap to verduren heeft gekregen. Toen aan het eind van het vorige jaar
de Berlijnse muur viel, heb ik de jaargangen 1989 eens doorgekeken
van Paravisie en Para-Astro, de twee grootste paranormale bladen die
er in Nederland op de markt zijn.

Het leek mij, dat als er nu iets voor een astroloog to voorspellen zou
zijn, het toch zo'n historische gebeurtenis moest zijn als de val van de
Berlijnse muur. Hier konden de tekenen van maagd en ram, van
aquarius en mars toch geen oogje dicht doen. Zo'n ingrijpende ver-
andering moest in de sterren toch haar sporen nalaten.

Maar niets daarvan. Ik kan iets over het hoofd gezien hebben, maar
voor zover ik heb kunnen nagaan, heeft in geen van deze bladen de
letterlijke voorspelling gestaan dat de Berlijnse muur zou worden
neergehaald. Maar 'lees ik nu het al eerder geroemde Para-Astro een
artikel van dr. D. van Ooteghem: "De afbraak van de Berlijnse muur
werd voorspeld".

En wat beweert deze doctor? "Begin 1989 schreef ik dat 1989 een jaar
van grote politieke schokken zou worden". Dat schreef hij inderdaad,
maar hij schreef er helemaal niet bij, dat het hier om de Berlijnse
muur ging. Van Ooteghem, die dat onbewust misschien toch lijkt to
beseffen - er is altijd een lezer met een geheugen langer dan een dag -
doet voor het komende decennia wel een harde voorspelling, namelijk
"dal Israel in de jaren negentig onder de voet zal worden gelopen". Als
ik in het jaar tweeduizend weer een lezing mag houden, zal ik deze

11voorspelling voor u gecheckt hebben.
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Ik moet u trouwens aanraden een keer een nummer van dit blad aan to
schaffen. Er staan bijzonder leerzame dingen in: over engelen bij
harpmuziek; over de alg als bron van het leven - maak f 31,30 over -
en over kristallen bollen. Daar is hij trouwens weer, de maan: "De
kristallen bol is een typisch maanmiddel en verdraagt dan ook geen
sterk zonlicht". Wie de paranormale verschijnselen to lijf wit gaan, kan
geloof ik maar het beste de maan laten ontploffen.

Ik zal nu terugkeren naar mijn oorspronkelijke stelling dat de kans van
een geloof om to overleven groter is, naarmate dat geloof irrationeler
is. Dat geldt zeker ook voor de grote wereldgodsdiensten. Zonder on-
controleerbare wonderen en zonder zinloze voorschriften is het voor
een godsdienst praktisch onmogelijk om to blijven bestaan.

Het is voor de godsdiensten van het grootste belang dat deze wonderen
principieel ontoetsbaar zijn. Zo zou de paus er zeer onverstandig aan
doen om het derde geheim uit de boodschap van Fatima to onthullen.
Soms gebeurt het wet eens dat zon wonder zich bloot; stelt voor de
kritische buitenwereld. De filosoof van Peursen heeft eens het verhaal
beschreven van een yogi, die in een zwembad demonstratie geeft van
zijn vermogen om over water to lopen. De yogi liet zijn publiek tien
pond voor een kaartje neertellen. Daarna stapte hij in het water en
zakte weg.

'Een goede yogi, zegt van Peursen erbij, zou zoiets,.nooit zijn over-
komen. Een goed yogi zal beweren dat je zoiets nu eenmaal niet com-
mercieel kunt doen. In zijn eentje kan hij wet degelijk over het water
lopen, maar zodra er mensen bij zi jn gaat het niet meer.

In de parapsychologie is dit verschijnsel ook wet het shyness-effect,
het schuwheids-effect, genoemd. Het shyness-effect gaat ervan uit dat
allerlei paranormale verschijnselen niet meer optreden zodra zij wor-
den belemmerd door ongeloof, scepsis en wantrouwen, alsmede door
allerlei controle-apparatuur zoals foto- en televisiecamera's.

Dit shyness-effect komt in allerlei vormen voor. In zekere zin heeft
zelfs Wittgenstein het erover. In Philosophische Untersuchungen geeft
Wittgenstein het voorbeeld van een man, die beweert dat hij een
gewicht kan optillen. Maar als de man het probeert, lukt het niet.
Daarop antwoordt de man: "Op het moment dat ik beweerde dat ik het
kon, kon ik he,t ook, maar een moment later kon ik het niet meer". Als
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die man niet heeft gelogen, hoe valt dan to controleren dat hij de
waarheid sprak?

Ook in de bijbel komt dit shyness-effect aan de orde, namelijk in het
verhaal waarin Petrus aan Jezus vraagt: "Mag ik ook naar U toekomen?"
daarop stapt Petrus uit de boot, doet een paar stappen op het water.
Maar dan kijkt hij om zich heen, ziet het water en de golven, en even
als onze commerciele yogi zakt hij weg in het water. De moraal is dui-
delijk: Petrus' geloof in Jezus was nog onvoldoende. Had hij zijn
meester volledig vertrouwd, had hij zijn lot zonder schroom in diens
handen gelegd, hij zou zonder problemen over het water zijn gelopen.

Elke godsdienst zit vol met zulke situaties. Maar na de zestiende eeuw,
toen er langzaam zoiets als vrije onafhankelijke wetenschapsbeoefe-
ning ontstond, zijn de godsdiensten kwetsbaar geworden op dit punt.
De aarde bleek niet in zes dagen geschapen. De aarde draaide trouwens
om de zon en niet omgekeerd. Als godsdiensten van dit soort onge-
rijmdheden afhankelijk waren geweest, dan zouden zij het ongetwij-
feld niet lang hebben volgehouden.

Hoe is het dan toch mogelijk dat godsdiensten erin geslaagd zijn dui-
zenden jaren op de been to blijven? Wat verklaart de hardnekkigheid
van het geloof? Dat is geen enkelvoudige vraag, en ik ben ook geen
godsdienstsocioloog, maar ik denk dat er misschien in een opzicht wel
een antwoord valt to geven. In het geval van de katholieke kerk ligt
dat irrationele vast in de dogma's en vooral ook in de rituelen.

Denkt u eens even aan het einde van de Heilige Drie-eenheid: de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De kerk leert ons dat zij een zijn
en dat geeft zo'n bewering de logische structuur: 3=1. Een wiskunde
die zich op dit principe zou baseren, zou het niet ver brengen, zij zou
het zeker geen tweeduizend jaar hebben volgehouden. Alle huizen,
bruggen en tunnels, gebouwd volgens dit principe, zouden allang zijn
ingestort; maar de kerken niet.

Ik spreek hier niet uit vooroordeel of onwil. ("Ik ben dol op Gods-
diensten, wat dat betreft ben ik net God", heeft Renate Rubinstein
gezegd). Menigmaal heb ik mi j laten uitleggen wat nu zo ongeveer het
complex van de Heilige Drie-eenheid inhoudt, maar nooit heb ik tot
die paradox kunnen doordringen. Dan heb ik het nog niet eens over de
logische structuur 3=1, maar ook over een begrip als Heilige Geest.
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Juist dit principieel onbegrijpelijke en absurde zou het succes van het
Christendom kunnen verklaren. De Maria-verering bijvoorbeeld is in
dit opzicht veel concreter en daarom voor de kerk ook enigszins ris-
kant. Gelukkig voor de kerk geeft het hele idee van de onbevlekte
ontvangenis de Maria-verering ook een irrationele kant, maar Rome is
toch altijd zo verstandig geweest om de Maria-verering niet centraal to
stellen en of to remmen.

Wij komen nu bij het ritueel, ogenschijnlijk de buitenkant van de
geloofsbeleving. Op de buitenstaander maakt het ritueel altijd een
vreemde indruk. Mensen beginnen om bomen to lopen, of zij roken
een pijp, of zij offeren een dier, of zij gaan zingen in een taal die zij
niet verstaan, of zij zingen woorden die zij niet begrijpen, mannen
hullen zich plotseling in jurken, water verandert in wijn zonder dat
dat zichtbaar is, en brood wordt het lichaam van de man die tweedui-
zend jaar geleden gestorven is. Gelovigen nemen dat soort dingen vaak
letterlijk.

In zijn artikel De zinloosheid van het Ritueel heeft de filosoof Frits
Staal gewezen op "de wijdverbreide, doch onjuiste veronderstelling dat
het ritueel bestaat uit de symbolische handelingen die naar lets anders
verwijzen". Hij schrijft:

Kenmerkend voor de rituele uitvoering is echter dat deze in zichzelf
besloten en op zichzelf geconcentreerd is. De uitvoerders gaan volko-
men op in de juiste uitvoering van hun complexe taken. Zij zijn af-
gezonderd in hun gewijde ruimte en concentreren zich op de juistheid
van handeling, reciteren en zingen. Hun eerste zorg, zo niet hun
obsessie, zijn de regels die in acht moeten worden genomen. Als zij
bezig zijn het ritueel uit to voeren staan hun Been symbolische beteke-
nissen voor de geest.

In dit verband citeert Staal ook een uitspraak van Isadora Duncan, die
eens gezegd schijnt to hebben:

Als ik u kon vertellen wat deze dans inhoudt zou het geen zin hebben
die to dansen.

Tenslotte concludeert Staal dat het grootste deel van de rituelen
inhoudelijk zinloos zijn. Het gaat in het ritueel ook niet om het in-
houdelijke, het gaat om het ritueel zelf.
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Een mooi voorbeeld van die stelling heb ik zelf altijd de joodse spijs-
wetten gevonden. Wie wel eens een blik heeft geworpen in deze
spijswetten, wordt getroffen door de ongelooflijke gedetailleerdheid
van de voorschriften. Het is voor een gewone jood vrijwel onmogelijk
om geheel volgens deze voorschriften to leven.

Naar mijn idee gaat het bij deze joodse voorschriften ook helemaal
niet om het inhoudelijke. Volgens een oude theorie zouden de spijs-
wetten eertijds zijn ontstaan uit het praktisch oogpunt van hygiene.
Het varken bijvoorbeeld is onrein, een veroorzaker van allerlei ziekten.
Dat is eigenlijk heel vreemd. Er is in feite geen enkele aanwijzing dat
het varken, meer dan een rund of het lam een bron is van ziekten. Bij
de Chinezen wordt die relatie juist andersom gelegd. Het eten van
rundvlees kan gevaarlijk zijn; veel gezonder is varkensvlees.

Toch strekt zo'n ritueel-voorschrift ver in onze cultuur. Nog altijd
hoor ik mensen, heel vaak ook niet-joden, zeggen dat ze geen varkens-
vlees eten omdat je er puistjes van krijgt. Ik persoonlijk geloof daar
helemaal niets van, maar het zou eens onderzocht kunnen worden.

Uit hygienisch oogpunt zijn veel joodse spijswetten zinloos. In som-
mige gevallen lijken zij eerder het tegenovergestelde to bereiken. Dat-
zelfde geldt zeker ook voor de besnijdenis die bij joden en islamieten
gebruikelijk is. Ook hier wordt dikwijls het hygienisch argument ge-
bruikt. De besnijdenis zou ontstaan zijn uit de ervaring dat in warme
streken de voorhuid dikwijls ontstoken raakt.

Ook hier geloof ik niet erg in. Eerder denk ik dat het besnijden een
tamelijk gevaarlijke aangelegenheid is geweest. Men stelle zich een
pasgeboren jongetje voor, geboren in de primitieve omstandigheid van
vijfduizend jaar geleden. Van sterilisatie wist men toen niet veel, de
kinderen werden en worden besneden met het blote mes. Het is op
zichzelf een kleine ingreep. Maar toch: het is jammer dat er geen cij-
fers en statistieken zijn overgebleven van de keren dat het bij zo'n
ingreep mis is gegaan.

Als het juist is dat het ritueel inhoudelijk een zinloze aangelegenheid
is, dan is het -naar mijn idee- ook verantwoordelijk voor de grote
hardnekkigheid van het geloof. Het beoefenen van een ritueel is een
zinloze, absurde aangelegenheid, zoals het besnijden van een jong kind
een absurde aangelegenheid is. Rituelen vormen het irrationele hart
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van het geloof. Waarom loop je om een boom tien keer links en vijf
keer naar rechts? Daar is niet echt een rationele verklaring voor to
geven.

Vanuit dit oogpunt is het niet zo verwonderlijk dat veel katholieken
slechts met afkeer kunnen denken aan de psalm, die niet in het Latijn
maar in het Nederlands wordt gezongen. Een begrijpelijke vertaling
maakt een einde aan het mysterie. Deze protesterende katholieken heb-
ben gelijk: de begrijpelijkheid heeft de ontkerkelijking slechts ver-
groot.

Waarmee opnieuw gezegd is: hoe onbegrijpelijker en irrationeler een
geloof is, des to groter de kans dat het in al zijn hardnekkigheid kan
overleven.
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