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Inleiding

Bestaan ze nou echt? Mensen die over bepaalde geheime bovennatuurlijke krachten beschikken? Sommige van hen kunnen, als we de literatuur moeten geloven,
objecten laten zweven zonder ze aan te raken. Hoe komt dat en is het gewoon
bedrog? Hoe zit het eigenlijk met spookverschijningen? Is dat onzin? Het blijft
heel merkwaardig dat sinds de mensheid iets ging opschrijven, ons berichten
bereiken over verschijningen en geesten. Ze komen vanuit verschillende culturen uit alle uithoeken van de aarde. Er worden ook veelvuldig meldingen gemaakt
van contacten met overleden personen.
Er bestaan sinds de uitvinding van de boekdrukkunst in de tweede helft van de
15e eeuw vele tienduizenden (!) boeken over dit onderwerp in alle denkbare
talen.
Er zijn zonder twijfel vele verschijnselen waargenomen, die we ronduit als
bedrog kunnen betitelen, maar er zijn er ook een aantal die zich niet zo maar
even wetenschappelijk laten verklaren… Wie meent dat het allemáál onzin is en
inbeelding, en twijfelt of dit wel echt is waargenomen moet ook eens denken
aan illusionisten als David Copperfield die even een brullende leeuw of een paar
olifanten te voorschijn weet te toveren om ze vervolgens in een oogwenk in het
niets te laten oplossen. Zelfs een hele trein wist Copperfield zo maar even weg
te moffelen. En een zaal vol publiek zat er met zijn neus bovenop en de camera’s registreerden alles. Ook hoe Copperfield door de lucht zweefde. Hallucinatie?
Nep? Er is heel veel dat onze aandacht ve rdient om eens nader bestudeerd te
worden, want het geloof aan dingen uit een andere dimensie of uit het hiernamaals, of hoe u het maar wilt noemen, lijkt onuitroeibaar. De vraag of er nu wel
of niet een dergelijke andere wereld bestaat kunnen we ook al niet afdoen met
een simpel ja of nee.
Waar we wel grote vraagtekens bij kunnen zetten, zijn die dames en heren die
in de media voortdurend roepen dat ze een medium zijn en contact hebben met
9
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M EDIUMS EN ANDERE FENOMENEN
engelen of geesten aan gene zijde, waar dat dan ook zijn mogen… Aan flessentrekkers zoals Jomanda (Joke Damman) in haar blauwe soepjurken zullen we
nauwelijks aandacht besteden; zij hoort thuis op de kermis als vermakelijke act
voor een wel heel simpel publiek dat naar het schijnt met busladingen tegelijk
komt kijken naar deze mevrouw met haar ‘ingestraalde’ water. Als amusement
is daar natuurlijk niets op tegen, maar het gaat helaas altijd ergens over geld. Ook
de Amerikaanse Char behoort tot die categorie oplichters en zwendelaars. Ze
heeft bij tv-uitzendingen niet alleen haar huiswe rk keurig gedaan door infiltranten onder het publiek informatie te laten verzamelen, maar begint altijd met
haar raadspelletje met letters. Ze ziet dan een naam met een e en kijkt dan ve rvolgens naar het gezicht van haar proefkonijn. Komt er geen reactie in de vorm
van een blik van herkenning is het natuurlijk een a, of toch een i, nee het is een
o, of wacht eens… een u. Bedenkt u eens dat die vijf combinaties in elke Ne d e rlandse naam vo o rkomen. Deze ‘mediums’ als Char Margolis weten hun zakken goed te vullen. Ze hebben een gat in de markt ontdekt waarmee ze in de
publiciteit komen, maar in de praktijk hebben ze niet veel meer gedaan dan
een paar boeken gelezen over deze onderwerpen. Ze bezitten alleen een doses
schaamteloze brutaliteit waarmee ze in de media verschijnen.
De term spookverschijning is tegenwoordig een ve rzamelnaam geworden voor
een inmiddels heel breed scala van zaken die wel enige onderlinge ove reenkomsten met elkaar ve rtonen, doch soms iets totaal anders blijken te zijn. Het
bekendst is de zgn. Poltergeist, een Duits begrip waarmee een ‘lawaaispook’ of
‘klopgeest’ wordt bedoeld. Het hoeft dan per definitie niet eens te gaan om de
verschijning van ‘iemand in persoon’. Het is veelal een manifestatie van geluiden, meestal klopsignalen. Maar we kennen ook Poltergeistmeldingen waarbij
heel zwaar (!) meubilair spontaan door de kamer vloog en te pletter sloeg tegen
de wand of kapot knalde tegen de vloer. Er zijn ook verslagen bekend van mensen die door onbekende kracht uit hun bed werden opgelicht. Er werden ook
v reemde geluiden waargenomen, soms zelfs gehuil of geschre e u w, maar ook
vreemde geuren die variëren van een bloemenaroma tot een vieze lijkenlucht.
Ook ontstaan er spontaan branden die niet zijn terug te voeren op kortsluiting
of onvo o rzichtigheid met een brandende sigaret. In veel gevallen we rd aangetoond dat het inderdaad om iets wonderlijks moest gaan en bleek het geen bedrog
te zijn. Er werden soms foto’s door wetenschappers ter plekke gemaakt van vliegend meubilair en ook geluiden werden vastgelegd op audioapparatuur en video.
De foto’s werden later door onafhankelijke experts onderzocht op fraude. Een
gedeelte van die foto’s bleek gemanipuleerd maar een ander deel was ontegen10
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I NLEIDING
zeglijk echt. Het Poltergeistverschijnsel is geen echt zeldzaam fenomeen, want
we kennen er vele honderden voorbeelden en foto’s van. Dit soort manifestaties is trouwens sinds mensenheugenis bekend.
Veel boeken over parapsychologie of occultisme lijken volgens een bepaald
stramien geschreven en wie heel veel van die boeken doorspit komt tot amusante
constateringen. De belangrijkste is wel dat veel auteurs geen idee hebben waar
ze een boek over schre ven. Men mag zich, zoals in het geval van professor
Tenhaeff of professor Be n d e r, ook niet laten misleiden door een academische
graad. Verder is het van belang dat men met uiterste scepsis naar alle informatie kijkt en die ook zelf nog eens contro l e e rt op juistheid. Maar dat is niet zo eenvoudig… Schrijft een auteur die een succesvol boek op zijn naam had, iemands
naam verkeerd en ve rtypt hij zich in een geboortedatum, dan zie je die fouten
doodleuk weer terug in een hele reeks daarop volgende boeken, want veel schrijvers nemen niet eens de moeite dingen na te trekken. Dat geldt dus ook voor de
vermeende kwaliteiten van ‘mediums’.
Hoe zit het nu met die mysterieuze krachten van sommige mensen en hoe
zit het met spookverschijningen, bestaan die echt? Er zijn vele vormen van dit
s o o rt wonderlijke manifestaties wereldwijd bekend. Sommige zijn gewone nep,
echter, er zijn ook gebeurtenissen die de grootste scepticus tot nadenken zullen
stemmen en waarvan de echtheid onomstotelijk zelfs wetenschappelijk werd aangetoond!
Het grote mysterie bij al deze als echt bewezen spookfenomenen is niet
de manifestatie op zich en wat we waarnemen, maar de herkomst er van!
Kijken we nu echt naar een materialisatie van iets uit, al dan niet, een andere
dimensie, of is het zinsbegoocheling? We kunnen kort zijn: ze blijken zelfs in
veel gevallen onomstotelijk echt. Dat is wat mij al decennia bezighoudt. Ik heb
gemeend eens een totaal ander soort deskundigen te moeten raadplegen dan
men normaal zou ve rwachten. Dus geen vage en zwe verige parapsychologen,
maar onderzoekers van universiteiten die zich bezighouden met hersenonderzoek, want veel van die zo genaamde spookverschijningen of wonderbaarlijke
dingen die mediums ons laten zien, komen helemaal niet uit een andere dimensie maar ontspruiten klaarblijkelijk uit een hersenfunctie die bij sommige mensen veel beter ontwikkeld is dan bij de meeste anderen. Wie we dus moeten benaderen zijn hersenexperts. Gelukkig kon ik bij tijd en wijle een beroep doen op
de kennis en hulp van mijn goede vriend dr. Hans Cuykx die veel van hersenen
weet en mij soms ook een nuchtere verklaring kon geven.
Maar zijn er ook ve rklaringen voor de vele, vaak goed gedocumenteerde,
manifestaties in de vorm van boodschappen, van een stervende die zich kenbaar
11
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Tijdens een seance in Scandinavië in de jaren vijftig
zweefde spontaan meubilair
door de kamer.

maakt aan zijn familie of geliefde, soms op duizenden kilometers afstand? Deze
manifestaties kunnen bestaan uit het horen van een naam of regelrechte hallucinaties van een gezicht zijn, dat men spontaan waarneemt van zijn of haar, op
een andere plek van de wereld op dat moment stervende, dierbare. We kennen
ook merkwaardige gebeurtenissen met voorwerpen zoals een ingelijste foto van
een persoon, die spontaan op een bepaald moment van een kast valt, zonder aanwijsbare oorzaak. De afgebeelde persoon blijkt later op dat moment aan het
andere eind van de wereld te zijn gestorven. Verder zijn er de verhalen van mensen die de stem meenden te horen van hun dierbare die afscheid nam of hen
spontaan wat vertelde. Later bleek dat ze op dat moment aan de andere kant van
de wereld inderdaad waren gestorven. Men brengt dit soort manifestaties in verband met het buiten zijn lichaam treden van zijn geest als men sterft, ook wel
met geheimzinnige krachten of is het misschien gewoon een elektrische boodschap van de hersenen? Er is meer tussen hemel en aarde dan we gewoonlijk aannemen en dit boek is bedoeld om eens globaal kennis te nemen van wat er zoal
speelt in deze wonderlijke materie. Het eerste hoofdstuk is zeker wat moeilijk
voor de gemiddelde lezer maar wie de moeite neemt zich daar doorheen te worstelen, zal meer begrijpen van de herkomst van veel ‘fenomenen’ die toch heel
wat minder bijzonder blijken dan men aanvankelijk meende en ook echt wetenschappelijk zijn te bewijzen. In hoofdstuk IX is een vademecum opgenomen van
enkele bijzondere begrippen.
Jean Thomassen 2008. www.jeanthomassen.nl.
12
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I
Het raadsel van onze hersenen

Om iets te begrijpen van paranormale verschijnselen en religie is het goed om
t e rug te gaan naar de bron. We moeten ons eerst eens verdiepen in de oorsprong
van al het leven op deze planeet, want waarom begraven mensen hun doden en
doet een chimpansee of olifant dat niet? En die dodencultus lijkt de sleutel naar
het geloof aan God of Goden. Te rug dus naar de oertijd. We zitten dan al direct
in een poel van tegenstrijdigheden en ruzies, want nergens zijn wetenschappers
het zo grondig oneens met elkaar als in de paleontologie en de antropologie. De
Aarde moet ongeveer 4,6 miljard jaar oud zijn. Dat is tenminste een hypothese.
Wanneer en hoe het leven exact begon op deze planeet is nog steeds heel omstreden. Voor elke theorie die ik nu zou opschrijven bestaat wel een boek die deze
weerlegt en ik ga dus maar van wat gangbare ideeën uit. Ik pretendeer niet de
wijsheid hier in pacht te hebben, maar we moeten ergens een lijn trekken en een
begin maken. Er zijn theorieën dat de Aarde drie miljard jaar geleden al 1,5 miljard jaar bestond als een soort dode planeet. Zoiets als wat we ons nu kunnen
voorstellen, dankzij de foto’s die we kennen van Mars of de Maan, maar dan aangevuld met volkomen lege zeeën waarin niets groeide of leefde, zo moet de Aarde
er destijds hebben uitgezien in die beginfase. Al een eeuw geleden kwam een
wetenschapper met het revolutionaire idee dat het leven moet zijn ontstaan uit
bacteriën die in het heelal circuleren en op een gegeven moment in onze dampkring terecht kwamen bijvoorbeeld door een inslag van een meteorietenregen,
maar het vo e rt te ver van het onderwerp af om hier over een begrip als panspermie1 of de herkomst van deze bacteriën uitgebreid te schrijven, want daar
zijn al vele boeken over gepubliceerd.
Prof. Harold Urey,2 van de Universiteit van Chicago deed in dit verband ooit
onderzoek met zijn studenten naar de betekenis van de bliksem. De mogelijkheid bestaat namelijk dat een bliksemschicht voldoende elektrische energie zou
kunnen leveren om zuurstof en stikstof in de lucht met elkaar te verbinden tot
stikstofdioxide. Dat kan dan in regenwater oplossen en bereikt als verdund salpeterzuur het oppervlak. Alle planten hebben stikstof nodig om te kunnen
13
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g roeien, maar dan moet er eerst een voorwaarde voor leven komen. Professor
Urey heeft na wat denkwerk en gereken een gasmengsel kunnen samenstellen
dat er geweest moet zijn ten tijde dat de aarde leeg en woest was. Als je dat gasmengsel vervolgens het slachtoffer laat worden van een blikseminslag, wat heel
aannemelijk is, ontstaan er… aminozuren en die liggen weer ten grondslag aan
al het leven op aarde. Zonder aminozuren is er geen leven mogelijk. Dat wil in
simpel Nederlands zeggen dat het mogelijk geweest kan zijn dat het leven op
aarde ontstond uit een simpele blikseminslag. Helaas is deze materie te complex
en te ingewikkeld om even in een paar zinnen populair samen te vatten en voor
de gestudeerde lezer verontschuldig ik mij voor mijn wat al te simplistische weergave. Maar ik vind persoonlijk dat iedereen een boek zou moeten kunnen lezen
en begrijpen.
We gaan er maar even voor het gemak van uit dat dus ongeveer 3 miljard
jaar geleden, door wat voor oorzaak ook, leven ontstond in de zeeën. Lange
tijd gebeurde er klaarblijkelijk niet zo veel. De eens heel primitieve kleine levensvormen evolueerden gedurende miljoenen jaren en veranderden heel langzaam
in allerlei nieuwe soorten. Pas 400 miljoen jaar geleden schijnen de eerste gewervelde vissen het land opgekropen te zijn. Ve e rtig miljoen jaar later evolueren de
eerste reptielen en dan duurt het nog zeker 300 miljoen jaar voor de latere zoogdieren de overhand krijgen en die hebben dan weer ongeveer honderd miljoen
jaar nodig om zich zo te evolueren dat zij het gemeenschappelijke kenmerk van
een zoogdier kregen, namelijk dat een nakomeling in de buik van de vrouwelijke soort zich in de eerste levensfase na de bevruchting ontwikkelde. De oudste voorvader van de latere mens- en aapachtige is een diertje dat veel op een
rat lijkt en toepaja wordt genoemd en die leefde in bomen. Dat men nog steeds
zoveel onderzoek in laboratoria doet met ratten is dus nu wel duidelijk en ook
geen toeval, want er is ergens een zekere verre genetische verwantschap met ons.
De eerste voorloper van de mensachtige (= Hominide) en van de aapachtige
stamt af van deze toepaja maar hij liep nog wel op zijn vier ‘poten’ rond. Soms
stond hij af en toe op zijn achterste benen zoals we stokstaartjes in de dierentuin
wel eens zien doen als er gevaar dreigt. Een ve r re verwant uit die tijd, die nog
steeds bestaat, is de Lori (= Loris Tardigradus) die tot de primaten wordt gerekend waar ook de mensen en apen toe behoren en waarvan men aanneemt dat
de soort al ruim 60 miljoen jaar nauwelijks is ve r and e rd. De eerste rechtop
lopende aapachtige de zgn. Ramapithecus moet tussen de 10 en 20 miljoen
jaar geleden zijn intrede hebben gedaan en hij leefde in India en Afrika. Ongeveer
twee miljoen jaar geleden gebruikte hij beenderen van gestorven dieren als strijdknots of om dingen kapot te slaan die hij wilde opeten. Het is dit simpele feit
14
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Re c o n s t ructie van onze oudste voorvader.

dat volgens een auteur als Ro b e rt Ardrey
(1908-1980) er de oorzaak van werd dat
deze aapachtige probeerde te denken en uit
dat proberen ontwikkelde zich weer de
aanwezige hersenmassa en het steeds maar
geavanceerder wordende zenuwstelsel. We
weten dat een aapachtige wel eens een
stokje gebruikte om termieten uit hun holletje te vissen om ve rvolgens het stokje met
d eze lekkernij af te likken, zoals we chimpansees in de dierentuin vaak zien doen. Het bedenken van dit soort dingen was
er de oorzaak van dat de voorloper van de aap en de mens zijn hersenen en vingers ging ontwikkelen. Natuurlijk duurde dat vele, vele generaties. Of de
mensachtige nu van een aapachtige afstamt of dat aap en mensachtige de zelfde
voorouder hebben, laat ik even in het midden en is in dit verband ook niet zo
relevant.
Volgens vele auteurs deed dan 1.000.000 jaar geleden de Homo erectus (= de
recht oplopende mens) zijn intrede. Het duurde ongeveer 300.000 jaar vo o r
hij zich zo ver had ontwikkeld dat hij van takken zijn eerste hut maakte. Hij
g e b ruikte vuur om zich te warmen en eten op te braden. Hij deed dat in latere
tijden op een manier die padvinders ook nog gebruiken. Ze maakten een vuur
op een aantal stenen. Als die stenen erg heet geworden waren en het vuur was
uitgegaan, werd de as vo o rzichtig weggeveegd en de brokken vlees werden op de
gloeiende stenen gebraden. Hier hebben we dus al een belangrijk verschil tussen de aap en de mens. Apen zijn zonder uitzondering allemaal doodsbang van
vuur, de mensachtige echter niet. Interessant is dan de vraag: hoe kan men nu
aan een schedelfragment dat men in de grond terugvindt vaststellen of het hier
een stuk betreft van een apenschedel of een schedel van een voorganger van de
huidige mens, want er lopen ook nu nog mensen rond die qua schedel erg veel
op een aap lijken? Van het grootste belang zijn de gebitten, want er zijn significante verschillen tussen de gebitten van apen en mensen waaraan men kan vaststellen, bij het vinden van een schedelfragment, of men met een aapachtig- of
een mensachtig wezen te maken heeft. Pas heel laat ongeveer 130.000 jaar geleden verscheen dan de Neanderthaler, 3 we weten dat hij kannibaal was en vrij
k o rt van gestalte. Ongeveer 28.000 jaar geleden verdween hij geruisloos van het
15
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toneel en de qua tijd meest recente vondst we rd op Gibraltar gedaan. Ru i m
30.000 jaar geleden zien we pijlsnel zijn ve rwant, de mens van het type Cro Magnon, zijn plaats innemen. Maar de eerlijkheid gebiedt mij te melden voor
de kritische lezer, dat deze theorie al weer rammelt en is achterhaald en het uitermate moeilijk is om een juist beeld van deze materie te beschrijven gezien de vele
manco’s en onenigheid tussen de antropologen.
Recent we rden bij opgravingen diverse resten gevonden van de eerste
mensachtige in Kenia. Geleerden geloofden hun ogen niet toen wetenschappelijk werd vastgesteld met tests dat de gevonden beenderen en resten van een schedel maar liefst 2,8 miljoen jaar oud moesten zijn! Heel interessant is natuurlijk
dat die beenderen via een computermodel aantoonden dat die alleroudste voorouder van onze soort heel wat minder primitief was dan men in eerste instantie
had gemeend en je tot dan toe in de boeken kon tegenkomen. Het verhaal wordt
dus nu een beetje anders en is nog steeds erg verward en niet geheel duidelijk.4
In 1974 maakte onderzoek naar de vondst van ‘Lucy’ in Ethiopië duidelijk, (het
ging hier om resten van een vrouw waarvan circa 40 procent van het skelet werd
teruggevonden) dat dit drie en een half miljoen (!) jaar oud moest zijn. Volgens
christelijke wetenschappers moet dit dus onze ‘bloedeigen Eva’ zijn waar alle
mensen van zouden moeten af stammen… Via tussensoorten als de Homo habilis en de Homo erectus komen we tenslotte bij de Homo sapiens terecht waar
de tegenwoordige mens toe behoort .
Niet 1.000.000 jaar, wat men aanvankelijk dacht, maar meer dan 3.000.000
jaar geleden en volgens sommigen nog langer, bestond de Homo erectus al.
Ongeveer 2,7 miljoen jaar later verschijnt pas die bekende Ne a n d e rthaler waarvan men een paar decennia geleden nog meende dat hij de oudste mensachtige
was, want de laatste jaren heeft men steeds betere dateringmethoden.
Wa a rom die Neanderthaler in relatief korte tijd daarna ve rd ween, is niet
geheel duidelijk. Misschien zijn ze uitgemoord? Of trof hun een bepaalde genetische ziekte of zijn ze verdrongen naar koudere streken waar ze zich niet konden handhaven en letterlijk doodvroren. De laatstgenoemde variant lijkt nog de
meest aannemelijke. Maar ze zijn allemaal erg interessant, want er zijn wetenschappers die ook menen dat mannen van de Cro- Magnon stammen seks bedreven met Neanderthaler vrouwen. Heel interessant is natuurlijk de vraag hoe ze
dat nu zo exact weten, want die wetenschappers hebben er niet naast gestaan?
Die constatering heeft alles te maken met de vondst van het skelet van een kind
uit die tijd, dat zowel Ne a n d e rthaler- als Cro Magnon DNA-materiaal bleek te
b ezitten. Auteur Stan Gooch gaat zelfs zo ver dat hij meent dat de hier vanaf
stammende kruisingen veel mystieker waren aangelegd dan de Cro Magnons
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of Ne a n d e rthalers en hij meent zelfs dat het Semitische ras hier van zou afstammen. Maar laten we eens naar wat feiten kijken. De Neanderthaler, die kannibaal was, zou een wezen moeten zijn geweest dat veel leek op een soort domme
gorilla met kromme benen. Hoe weten we dat nu zo precies na al die duizenden
jaren? Simpel door een re c o n s t ructie van een gevonden skelet door één van die
briljante antropologen. Dat zijn dus die mensen die alles weten over onze voorouders. Maar pikant is nu, dat wat men honderd jaar geleden naar aanleiding
van die reconstructie publiceerde, achteraf gewoon klinkklare onzin bleek te zijn!

Dioramamodellen van ‘achterlijke’ Ne a n d e rthalers uit de 19de eeuw die in Amerika voor
grote opschudding zorgde.

Dat de Neanderthaler altijd werd afgeschilderd in de populaire wetenschappelijke literatuur als een soort achterlijk en aapachtig wezen danken we aan de wat
eigenzinnige onderzoeker Marcellin Boule5 die de plaats van de beentjes van de
voeten destijds om onbekende redenen (en zeker niet met opzet) verkeerd interpreteerde en daaruit opmaakte dat dit wezen niet goed rechtop kon lopen. De
eerste gemaakte re c o n s t ructie van de Neanderthaler, op zijn aanwijzingen, werd
dus in 1908 een soort grote dom kijkende aapmens. Niet vreemd, want ook de
kniegewrichten werden verkeerd door Boule geïnterpreteerd waaruit vervolgens
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zou moeten blijken dat die Ne a n d e rthaler zijn knieën niet goed kon strekken en
dus een soort onnozele bultenaar moest zijn geweest. Boule wist in al zijn wijsheid ook nog vast te stellen dat de wervelkolom anders stond dan bij ons soort
mensen. Het hoofd moest dus uit balans staan en daarom een achterlijke indru k
maken. Dat alles bleek, bij later onderzoek, toch niet juist te zijn geweest. Boule
was natuurlijk niet dom en een zeer prominente geleerde. Doch die maken ook
wel eens fouten en hij had maar ten dele gelijk, want we weten nu dat de inderdaad afwijkende wervelkolom niet een kenmerk van de Neanderthaler was, maar
van dit specifieke individu. Zijn merkwaardige ruggengraat was veroorzaakt door
iets heel gewoons, n.l.: artritis. Een Duitse antropoloog meende destijds, vo o rtbordurend op de re c o n s t ructie van collega Boule, dat de Neanderthaler afstamde
van een wezen dat op een gorilla leek, en we nog een stap verder konden gaan.
Een logische gevolgtrekking was dan dat Homo sapiens afstamde van een wezen
dat op de orang oetan leek. In de tijd van Boule waren er trouwens collega’s die
het grondig met hem oneens waren over die re c o n s t ructie, maar hij was te trots
om zijn fouten bij deze interpretatie toe te geven. In onze tijd we rd dit skelet
nog eens opnieuw grondig onderzocht met onze huidige kennis en de nieuwste
elektronicasnufjes, werd de boel nog eens gereconstrueerd. Er werden computerprogramma’s op los gelaten en het werd duidelijk dat Boule het helemaal bij
het verkeerde eind had en er niets klopte van zijn reconstructie en zijn ideeën
over de leefwijze en het vermeende gebrek aan intelligentie van deze ‘domme’
vo o rouder van de mens. Al in de jaren twintig doken er in Amerika van was
gemaakte re c o n s t ructies van deze Ne a n d e rthalers op in diorama’s, u weet wel die
kijkkasten waarin men in musea vroeger iets aan het publiek liet zien. We zagen
hier nagebouwde grotten van gips waarin men ‘onze voorouder’ in was in zijn
leefomgeving liet zien. Duizenden mensen hebben zich vergaapt aan deze bijna
debielkijkende ‘aapachtige’ die onze voorouder zou moeten zijn geweest.
De Neanderthaler was in we rkelijkheid niet een soort vroege domme
aapachtige, maar een late vertegenwoordiger van de Homo sapiens. Primitievere
voorouders van de mens zoals de Homo erectus hadden een kleinere herseninhoud dan wij nu hebben en pikant is nu juist dat de schedel van de Ne a n d e rthaler… vaak een veel grotere (!) herseninhoud had dan die van de huidige mens.
Hij moet dus even verstandig, of misschien nog wel veel intelligenter zijn geweest
dan de huidige doorsnee mens. Even ter vergelijking: een Homo erectus had een
herseninhoud van circa 970 cm. Een moderne mens circa 1345 cm en een
Neanderthaler maar liefst circa 1450 cm. De grotere herseninhoud haalde een
streep door heel wat theorieën, want ze waren dus helemaal niet veel primitiever dan de huidige mens. De Ne a n d e rthaler bewerkte stenen tot fraaie gladde
18

Mediums e.a. fenomenen.qxd

05-01-2009

13:06

Pagina 19

HET RAADSEL VAN ONZE HERSENEN
bollen en schotels en weefde van bloemen naar het schijnt een soort tapijten
die hij bovenop het lijk legde van een overledene die met zorg werd begraven.
Ze vervaardigden van dierenhuiden kleding. Ze hadden een soort religie die te
maken had met de zon. Trouwens de Egyptenaren hadden eveneens de gewoonte
om een net van kralen en bloemenkransen mee te geven aan een dode, een
g e b ruik dat dus van die verre Ne a n d e rthalers afstamde die ook in de regio van
Egypte hebben geleefd. Ook de Egyptenaren kenden de ve rering van de zon.
Ten tijde van de 18e Dynastie was het farao Echnaton die Aton, de zonneschijf,
tot de enige levende God verklaarde en hiermee het monotheïsme stichtte, maar
wat natuurlijk al bestond in die oertijd. De Ne a n d e rthaler was weliswaar kannibaal, waar verder niets bijzonders mee is, want dat waren onze huidige Papoea’s
in Nieuw-Guinea ook tot voor kort. De Papoea’s zijn net als de Neanderthalers
een volk geweest dat het schrift niet kende.
De Cro Magnon mens, die ook een vo o rvader van ons is, ging nog een stap
verder in zijn artistieke activiteiten en zij waren het die al die tekeningen maakten, die we vinden in allerlei grotten in Frankrijk en Spanje. De slechts 9-jarige
Maria de Sautuolo ontdekte bij toeval in 1879 de allereerste rotstekeningen
van stieren in de grotten bij Altamira. Die rotstekeningen waren al eerder door
haar vader ontdekt maar die vond ze aanvankelijk totaal niet interessant. Dat
veranderde nadat hij op een tentoonstelling voorbeelden daarvan zag en bedacht
dat hij die tekeningen ook in een grot thuis in de buurt had. Er moesten dus
mensen in die oertijd in
die grotten hebben geleefd
en naar sporen daarva n
was hij aan het zoeken.
Haar vader was als amat e u r a rcheoloog aan het
w roeten naar resten va n
die oerbewoners en zijn
dochtertje liep wat speels
rond en ging de grotten in
om er rond te kijken. Ze
Marcellin Boule, de antropoloog die van de Neanderthaler een soort gorilla
maakte.
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riep opeens om haar vader omdat ze stieren zag. De man liet verschrikt zijn houweel vallen en snelde de grot in, maar er waren geen To ros wel zag hij in een
ruimte van 18 bij 9 meter 17 getekende voorstellingen van een soort oerossen.
Ze waren erop aangebracht met gekleurde oxides. Aanvankelijk we rden deze
vondsten door de christelijke wetenschappers als vervalsingen afgedaan en ze
waren natuurlijk een complot om de evolutietheorie van Da rwin in diskrediet
te brengen meenden weer anderen. Immers die heel vroege mensen waren toch
niet veel meer dan een soort apen? Nou die konden zulke voorstellingen natuurlijk niet vervaardigen, dat snapt toch iedereen? Pas in 1902 veranderde dat beeld
door de bekende archeoloog Abbé Henri Breuil die meende dat hij naar: ‘de
Sixtijnse kapel uit de Oudheid keek’. So o rtgelijke schilderingen werden ook in
de Dourdogne gevonden, waar ook de eerste skeletdelen opdoken van deze Cro
Magnon mens. Die schilderingen zijn om vele redenen interessant. We weten
dat die vroege kunstenaars niet over de kleuren blauw en groen konden beschikken. De kleuren bruin, rood, geel en oranje waren ijzeroxides die op sommige
plekken in de aarde werden gevonden. Het zwart werd gemaakt met verbrande
houtresten. We weten dat de ve rf we rd aangebracht met vingers en penselen
gemaakt van bont en ve ren of, zoals de Eg y p t e n a ren later deden, met fijn
gekauwde uiteinden van dunne twijgen. Ook zijn er sporen gevonden die er op
wijzen dat de ve rfstof met een blaasriet tegen de muur werd gespoten, een soort
voorloper van airbrush. Die schilderingen waren niet, zoals een paar vo o ru i tstre vende wetenschappers in de Victoriaanse tijd dachten, bedoelt als ve r s i ering of kunst. Wie ze aandachtig bekijkt ontdekt dat we er jachtscènes op kunnen zien waarbij dieren zijn geraakt met speren op hun meest kwetsbare delen
en het zou ook kunnen zijn dat deze schilderingen hebben gediend als ‘lesmateriaal’ voor jonge jagers om hun de plekken te laten zien waar ze moesten toeslaan tijdens een jachtpartij.
Maar het lijkt het meest waarschijnlijk dat ze vooral een magische bedoeling hadden. Als de voorstelling eenmaal op de rots was gemaakt zou het dier de jager
niet meer kunnen weerstaan. Het is een soort primitieve vorm van simpathetische Magie die werd beoefend om een goede jacht af te dwingen. Deze ruimtes
in deze grotten waren een soort voorloper van een kerk. Hier kwam men naar
het schijnt bij elkaar voordat de jacht begon. Mannen die zich bezighielden met
het contact met die andere wereld lijken een soort voorloper van de huidige rabbi,
dominee of imam. Ze tekenden de grote oerossen met gekleurde klompen oxide
op de rotswanden in de hoop en verwachting er zo een te zullen treffen. Als de
jacht dan daarna plaatsvond was het voor die mensen van toen een wonder dat
20
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ze die oerossen inderdaad ook tegenkwamen, die op de wanden van de grotten
stonden afgebeeld. Maar het ging natuurlijk vaak niet goed. Het kon gebeuren
dat een vroege mens door een woedende gewonde oeros op de horens werd genomen en stierf aan de verwondingen of simpel werd ve rtrapt. Dan heerste er ve rdriet en werd de dappere jager begraven. Hij kreeg zijn speer of knots mee om
in die andere wereld verder te kunnen jagen, en natuurlijk bloemen. Heel curieus
is ook het gebruik van stenen op een graf; dat was niet bedoeld als markering,
maar had tot doel het lijk te beschermen tegen roofdieren, wolven of hyena’s.
Deze zouden de lijken wel eens kunnen opgraven en oppeuzelen en om de één
of andere reden was het van belang dat je lijk intact bleef in die andere wereld.
Vaak troffen we de beenderen van het lichaam aan in foetushouding en daar zijn
de meningen erg over verdeeld. Volgens sommige wetenschappers had het ermee
te maken dat een mens weer terugging naar de schoot van moeder aarde terwijl
andere wetenschappers meenden dat het gewoon een praktisch nut had dat men
dan niet een dergelijke grote kuil hoefde te graven of hakken.
Heel merkwaardig was ook de vaststelling dat men een ritueel kende waarbij de hand van iemand plat op de rotswand werd gelegd met uitgestrekte vingers en ve rvolgens werd daar ve rf op geblazen met een hol stuk riet, zodat we
de afdruk van die hand konden waarnemen op de wand. Een afdruk die er tienduizenden jaren zou blijven staan. Er was iets wonderlijks met die vele handafd rukken, want ze waren een beetje vreemd vonden sommige antropologen. Het
leek net of er van de handafdrukken vingerkootjes ontbraken. Hadden ze misschien malaria gehad en pro b e e rde men zo via magische weg iets duidelijk te
maken of om hulp te vragen aan de andere wereld?
Het was de antropoloog George W. Stow die in zijn boek: The Races of South
Africa met een antwoord op die vraag kwam. In Zuid-Afrika deed hij onderzoek
naar de Bosjesmannen, een stam die misschien wel de aller-primitiefste ter wereld
genoemd mag worden. Ze hebben geen cultuur, kennen geen schrift, kleding of
kunstuitingen en staan heel dicht bij die oermens uit de Oudheid. Stow viel
het op dat vooral oudere vro u wen een vingerkootje miste aan hun pink, sommige misten soms wel een stuk of vier vingerkootjes en via een tolk liet hij aan
een oude vrouw van de Bosjesmannen vragen waarom ze haar vingerk o o t j e s
miste, waren die door Malaria of enkele andere ziekten verdwenen? ‘Nee, ze zijn
er door mij afgehakt,’ liet de vrouw weten. Het bleek te gaan om een eeuwe noud gebruik dat sinds mensenheugenis bij de Bosjesmannen bestond. St i e rf er
een dochter we rd met een scherp mes dan een vingerkootje van de pink afgeslagen. De vrouw was immers de brenger van het nieuwe leven. Dat het hier niet
om een plaatselijk gebruik gaat bleek al spoedig, want in Canada blijkt dit
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vreemde gebruik ook te hebben bestaan, ook daar hakte vrouwen van Indianenstammen een vingerkootje af als een vrouwelijke nakomeling was gestorven. Het
lijkt heel aannemelijk dat de vrouwen van de Cro Magnon mens dat om dezelfde
reden ook hebben gedaan.

De herkomst van ons Godsbesef
Hoe kwam men opeens in die oertijd aan dat toch wel vreemde Godsbesef?
Al ruim een halve eeuw doet een vreemde theorie opgang dat de aarde ooit werd
b ezocht door superieure wezens van een andere planeet, die hier kwamen om
onze ‘ver onderontwikkelde’ voorouders beschaving bij te brengen. Zij zouden
die latere Goden zijn die wij kennen uit de Griekse- en Egyptische Mythologie.
Deze gekte begon allemaal met Kenneth Arnold een piloot die in 1947 bij de
Rainierberg Ufo’s ( = Unidentified Flying Objects in dit geval: vliegende schotels)
waarnam vanuit het vliegtuig dat hij bestudeerde. Toen zijn verslag werd gepubliceerd in het blad Fate werd dat het begin van een lawine meldingen van andere
Ufo’s. Auteur George Hunt Williamson weet bijna in zijn boek Secret Places of
the Lion zijn lezers te ove rtuigen dat hij contact zou hebben gehad met… jawel,
ruimtewezens. Twee jaar later komen Louis Pauwels en Jacques Bergier met hun
bestseller Le Matin des Magiciens dat wereldwijd werd verspreid en dan volgt er
een stroom van vele onzinverhalen ontstaan uit de dikke duimen van zweverige
schrijvers die we allemaal naar het rijk der fabelen kunnen verwijzen. Het ergste maakte het Erich von Dänicken. Een fantast die zijn gebrek aan kennis en
belezenheid maar opvulde met onzinnige fantasieën die aansluiten op de belevingswereld van een zeer laag opgeleide hedendaagse mens. Erich von Dänicken
verbaasde zich erover dat er op het kleine ver afgelegen Paaseiland van die enorme
grote beelden stonden. Die konden toch niet door mensenhand zijn gemaakt?
Dat moesten kosmonauten uit de ruimte hebben gedaan. Wij weten nu uit een
recent experiment, dat een paar mensen dat heel gemakkelijk inderdaad daar zelf
kunnen hakken en neerzetten en daar hebben ze geen Ufo’s voor nodig van Mars.
Ook de bouw van de piramides werd zo verklaard door dit rare warhoofd, en
verder de merkwaardige Nazcalijnen in de Andes die gediend zouden hebben als
landingsbanen voor ruimteschepen. Maar als ze ooit zouden zijn gebruikt als
landingsbaan, zou het landschap er natuurlijk anders hebben uitgezien, want al
die keurig door mensenhanden geplaatste kleine stenen zouden bij een landing
door de sterke motoren hard zijn weggeblazen. Ko rtom, allemaal kletskoek en
onzin, want van de aanwezigheid van ru i m t ewezens is nergens iets gebleken.
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Waarom menen wij toch ook vandaag nog dat die mensen van toen, inclusief de Neanderthalers, een soort domme achterlijke wezens waren? Dat blijkt
g ewoon een ernstige misvatting, net zoals wij denken dat onze skeletten groter
zijn dan die van onze verre voorouders of dat wij meer hersenen hebben. In de
Oude Steentijd (400.000 tot circa 8000 jaar voor onze jaartelling) was de
gemiddelde mens zelfs met zijn 1,75 cm drie centimeter langer dan de doorsnee
mens anno 2000! Heel interessant is natuurlijk de vraag of er misschien nog een
andere verklaring kan zijn voor deze schilderingen, dan dat ze zijn gemaakt door
een artistieke Pablo Picasso van de planeet Venus die hier toevallig zijn ruimteschip, op een vrije zondagmorgen, parkeerde bij de grotten in Zu i d - Frankrijk
om daar in zijn ondergrondse atelier even een groot kunstwerk te scheppen op
de muren van een verborgen grot voor die achterlijke aard b ewoners. Onzin
natuurlijk! Wij moeten gewoon eens aan het idee wennen dat die mensen van
toen net zo waren als wij. Oké, ik ben het met u eens, natuurlijk niet helemaal…
Ze misten wel onze briljante hedendaagse educatie. Het product van duizenden
jaren Westerse beschaving! Die achterlijke Neanderthaler ging natuurlijk niet,
zoals wij, één keer per week iets aan cultuur doen en soms helemaal in het oranje
gekleed. En als ze het goed hadden willen doen, moest ook het gezicht natuurlijk helemaal in die kleur geschilderd. De hedendaagse mens gaat vervolgens in
optocht en beladen met blikken bier en stokken met grote lappen (in drie
gekleurde banen) compleet met toeters en wc-rollen, naar een heel groot ovaal
gebouw met in het midden een grasveld. Daar kijken ze hoe 22 volwassen lummels achter een ronde leren met lucht gevulde bol aanhollen waar ze, als ze er
in de buurt van komen, met hun voet hard tegenaan schoppen, hoewel men ook
elkaar schopt of tegen de grond trapt. De Neanderthalers moesten het helaas
ook doen zonder de vreugde van het gemeenschappelijk scanderen van onze
bekende hedendaagse volkspoëzie als: ‘olé olé’, ‘joden aan het gas’, ‘islamieten
parasieten’ of ‘hi, ha hondenlul’, wat men vaak op die dagen in een dergelijk
groot gebouw kan horen galmen. On d e rtussen gooit men de aangestoken wcrollen in het grasveld terwijl men zijn buurman met ‘teringturk’, ‘kankerhomo’,
of ‘galbak’ begroet en een middelvinger opsteekt. Wat dat betreft moet ik sommige schrijvers gelijk geven. Inderdaad, de Neanderthaler heeft die culturele ontwikkeling helaas moeten missen…
In dit verband ve rwijs ik toch graag naar een merk w a a rdige studie va n
Alexander Marshack die in zijn Roots of Civilisation met een uitermate intere ssante ontdekking op de proppen kwam, die helaas weinig aandacht kreeg in de
populair wetenschappelijke pers. Marshack was bijzonder gebiologeerd door
bepaalde stukken rendierbot die hij steeds tegenkwam uit het Stenen Tijdperk.
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Er stonden vreemde krasjes op. Het waren geen toevallige gebruikssporen maar
ze waren er duidelijk bewust op gemaakt en naar zijn idee waren ze verschillend of misschien wel door andere hand aangevuld? Maar hoe oud waren ze?
Toen hij ze onder de microscoop aandachtig bestudeerde kwam hij na langdurig
o n d e rzoek tot het inzicht dat de 167 verschillende merktekens met verschillende
werktuigen moesten zijn aangebracht en dat het slangenpatroon met de stippeltjes dat hij steeds tegenkwam iets heel unieks betekende. Hij wist aannemelijk te maken dat het patroon van de afwijkende stipjes niets anders was dan
merktekens over een langere tijd van de opkomst en ondergang van de zon. Een
fenomeen dat die oudste mensen enorm moet hebben bezig gehouden. Maar
w a a rom zou die Cro Magnonmens in de maan geïntere s s e e rd zijn gewe e s t ?
Marshack meent dat dit te maken had met het veranderende magnetische veld
waarvoor de mens in de Oudheid zo gevoelig was. De maan was iets mysterieus.
We zien dat in alle culturen en beschavingen. De maan had alles van doen met
Magie. Die eerste mensen waren heel wat intelligenter dan wij tot op heden hebben gemeend. Ze geloofden in leven na de dood en begroeven hun doden die
ze eten en wapens mee gaven in hun graf. Dat is iets heel merkwaardigs, want
waarom doen apen of andere dieren dat eigenlijk niet? Sommige mensen meenden ook in vroeger eeuwen al geesten te zien of contact te hebben gehad met
doden of ze hadden hallucinaties. Dat verschijnsel is wereldwijd en heeft niets
te maken met een religie of ras. Het geheim ervan moet dus ergens anders va ndaan komen en in onze hersenen zitten.
Onderzoeker Julian Jaynes van de Caltech University heeft zich eens op dit
s o o rt verschijnselen gestort en kwam tot de verbazingwekkende ontdekking dat
1 op de 12 gezonde mannen in West-Europa het verschijnsel van een gehoorhallucinatie ooit hadden mee gemaakt. Bij vrouwen bleek het zelfs om 1 op de
8 te gaan en in Rusland bleek de score zelfs twee keer zo hoog te liggen en was
het 1 op de 6 mannen. Die hallucinaties kunnen variëren van het plotseling
horen van een stem die iets zegt, tot het regelmatig horen van soms een heleboel
stemmen. Het verschijnsel is niet nieuw, want in de geschiedenis komen we er
regelmatig voorbeelden van tegen.
Dit werd dus het startsein voor het zgn. split-brain research project dat vaststelde dat er wezenlijke verschillen blijken te zijn tussen de linker- en de rechter
hersenhelft. We weten dat de linkerkant onze analytische kant is waar de logica
en het taalvermogen zich bevinden. De rechterhelft heeft meer met intuïtie en
het ongerijmde te maken en die twee helften zijn door een soort verbindingsstukje (= corpus callosum) met elkaar verbonden. Onze hersenen wegen circa
1350 gram en bevatten circa 100 biljoen schakelcellen en een biljoen ze n u w24
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Dr. Paul Pierre Broca (1824-1880).
cellen (= neuronen), maar waar alles voor
mag dienen is nog steeds niet geheel duidelijk. Neuronen zijn minuscuul klein, we
zouden er makkelijk 250 kwijt kunnen op
een speldenknopje.
De grote pionier op dit specifieke terrein was de briljante neuronanatoom Paul
Pierre Broca (1824-1880). Al op zijn 17e
werd hij toegelaten tot de medische faculteit in Parijs waar hij op zijn 20ste afstud e e rde! Ruim twee eeuwen geleden wist
men nagenoeg niets over de we rking va n
de hersenen. Dr. Paul Broca we rkte in
Bicêtre, een gesticht in Frankrijk waar men
geesteszieken behandelde en wat een indrukwekkende geschiedenis kende. Hij
werd daar geconfronteerd met een toen merkwaardig verschijnsel, het heette:
meneer Leborgne. Deze werd in de wandeling Tan genoemd, want dat was het
enige woord dat hij kon uitkramen. Op zich niets bijzonders in dat gesticht, een
meneer die alleen maar één woord kan roepen, ware het niet dat deze meneer
zich volkomen normaal gedroeg. Hij las de krant en klaarblijkelijk begreep hij
waar het over ging en ook kon hij zeer goed schaken. Was je dan verstandelijk
gehandicapt? ‘Onmogelijk’, meende chirurg Broca en toen deze meneer Leborgne
in 1861 stierf ging de nieuwsgierig gew o rden Broca eens uitgebreid autopsie
op de hersenen verrichten. Het is aan de scherpzinnigheid van deze briljante anatoom te danken dat we nu weten dat het spraakvermogen te maken heeft met
de derde winding van de linker hersenhelft. Ook ontdekte hij dat de meneer die
alleen maar het woord Tan kon roepen een laesie (= beschadiging) had in het
gebied van de hersenen dat het spraakvermogen bevat.
Dit kwam trouwens door een besmetting met syfilis. Sinds de ontdekking van
Broca wordt er grootschalig gelet op bepaalde ziektes en hun verband met een
hersenbeschadiging. Als bepaalde lichamelijke- of geestelijke functies niet meer
werken, weten we nu door een bepaalde mark e e rtechniek welk stukje van onze
hersenen daarvoor verantwoordelijk is en via de CT-scan6 ging een nieuwe wereld
open. Natuurlijk zijn er meer medici actief bezig geweest met onderzoek naar
de functie van de hersenen, zoals neuroloog Guillaume Duchenne7 die ongeveer
25
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in dezelfde periode als Broca actief was en aan wie de eer toekomt dat hij als eerste de globale functieverdeling van de hersenhelften in kaart wist te brengen en
dat komt weer door patiënt meneer Kevin. Hij was een zware epilepticus die een
merkwaardige operatie onderging die nooit eerder was toegepast en waarva n
men ook de afloop niet exact kon voorspellen. Hij was, zoals ook nu nog vaak
gebeurt, een proefkonijn. En er waren maar twee mogelijkheden: of het liep goed
af of het liep slecht af, want nergens in de literatuur bestond een beschrijving
van deze operatie en of hij überhaupt nut had. De operatie bestond uit een simpele ingreep: men zou de hersenverbinding, de zgn. corpus callosum (= eeltachtig
lichaam) tussen de linker- en de rechterhersenhelft, doorsnijden in de hoop verlichting te brengen in de klachten van meneer Kevin. Na de, voor die tijd zware,
operatie was er reden voor enthousiasme. De patiënt leefde nog! Toen hij vo ldoende was hersteld begon men met onderzoeken en men stelde iets heel wonderlijks vast. Met zijn linkeroor was niets aan de hand, maar als je hem daar
iets in toefluisterde, bij voorbeeld sta eens op van deze stoel, kwam er geen re a ctie. Goede bekenden die hij met zijn rechteroog waarnam herkende hij niet.
Duchenne heeft vele dagen besteed aan de zaak van Kevin. Zo ontstond er een
indeling van de functies. Kevin kon met zijn goede ogen een bekende waarnemen maar zijn rechterhelft herkende die meneer niet en de verbinding in de hersenen van de rechterhelft die de man waarnam en de linkerhelft die informatie
doorgaf in de stijl van: ‘hé, dat is broeder Pierre, die ken ik’ was verbroken en
dus viel het kwartje niet en was er geen herkenning…
Het was al bekend dat de rechterhemisfeer van de hersenen om onbekende
redenen de linkerhelft van de lichaamsfuncties regelt in het lichaam en de linkerhelft de re c h t e rkant van het lichaam. De linker hersenhelft of hemisfeer is
onze analytische kant, daar zetelt ons taalvermogen en onze intuïtie en ook de
h e rkenning en de herinnering. Als men dus zijn linkeroog dicht doet wordt
dat in de rechter hersenhelft geregeld, maar vreemd genoeg gaat dit verhaal niet
op voor onze oren en waarom dat is, weet men nog steeds niet, want eerlijk
g ezegd is er geen deel van het lichaam waar men zo weinig van weet als de functie van de hersenen. We weten dat vrouwen voor het begrijpen van woorden de
beide hersenhelften gebruiken terwijl mannen alleen de linkerhelft voor dit doel
g e b ruiken. Waarom dat verschil bestaat is ook niet bekend. Men heeft ooit proeven genomen met personen die men eerst voorwerpen liet zien met het re c hteroog bedekt en men diende daarna te benoemen of op te schrijven wat men
zag enige dagen daarna nam men de zelfde proef met het linkeroog bedekt en
wat blijkt? De linkerhelft neemt duidelijk de dingen anders waar dan de rechterhelft. Dat wat men zijn geest noemt, je ik dus, woont in de linkerhelft. In de
26
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rechterhelft is duidelijk sprake van een andere identiteit. Eerder een vreemd en
duister persoon. Goed beschouwd bestaan onze hersenen dus uit twee ve r s c h i llende identiteiten. Dit is een uitermate interessant onderzoek, want het gaat een
hoop dingen verklaren. De gehoorhallucinaties zijn dus duidelijk het product
van onze rechter hersenhelft, de andere identiteit dus in onze hersenen. Het is
ook deze helft die verantwoordelijk is voor het waarnemen van vreemde ve rschijnselen die er volgens onze logica van de linkerhelft niet kunnen zijn, want
ook het intellect zetelt links net als het vermogen te rekenen, spreken, lezen en
schrijven. Maar ook het oplossen van problemen, het ve rwe rken van stress zit
allemaal links maar onze ‘culturele’ kant, het abstracte denken, gevo e l i g h e i d ,
mediamieke gaven, het horen van stemmen of vero o rzaken van Poltergeistfenomenen zit rechts. Die helft regelt de analyses van ruimte en tijd, herkent gezichten, voorwerpen of plaatsen of muziek die we leuk vinden. Mensen die door een
beschadiging niet meer kunnen praten kunnen vaak nog wel zingen. Go e d
beschouwd weten we nog heel weinig van de verdeelsleutel der functies van deze
twee hersenhelften. Het links- of rechtshandig zijn heeft ook te maken met de
hersenen. De komst van de CT-scan en andere zeer geava n c e e rde apparatuur
heeft de kijk van de wetenschap op Poltergeistverschijnselen en zelfs klassieke
spookverschijnselen dramatisch veranderd. In de tijd dat Duchenne en Broca
aktief waren, zaten de gestichten vol met mensen die daar vaak helemaal niet
thuishoorden. Lijders aan epilepsie, hysterie en schizofrenie, het werd allemaal
over een kam geschoren. Mensen met een hersenbeschadiging die ve rder vo lkomen normaal waren, zoals de al eerder genoemde meneer Leborgne, kwamen
dus gewoon tussen de gekken te zitten. Roger Sperry van the Caltech University
moest vaststellen dat Duchenne inderdaad gelijk heeft gehad. Voor een onderzoek bij zware epileptische patiënten sneed hij de verbindingsbrug (= corpus callosum) tussen de twee hersenhelften door en het leek er op of er opeens twe e
persoonlijkheden waren in een persoon. Het behoeft weinig fantasie om vast te
stellen dat deze ontdekking van heel groot belang is, immers bij een storing in
dat verbindingskanaal kunnen die twee hersenhelften ieder een eigen leven gaan
leiden, wat bijvoorbeeld een gespleten persoonlijkheid zou verklaren, maar ook
het horen van ‘stemmen’. Hallucinaties van geluiden zijn bewijsbaar ontstaan in
de rechterhemisfeer. Het geheim van de levensvragen; wie ben ik? Waarom ben
ik hier? Het heeft allemaal te maken met dit simpele feit.
Het is bekend dat onze hersenhelften over een wonderlijk vermogen beschikken. Als de rechterhelft met iets bezig is, schakelt de linkerhelft zich automatisch uit of vice versa. Het is dit verschijnsel dat het de menselijke geest onmogelijk maakt aan twee dingen te gelijk te denken. Het Westerse onderwijs is tot
27
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op heden altijd gericht geweest op de ontwikkeling van de linker hersenhelft waar
zich het vermogen tot lezen, schrijven en rekenen bevindt. Het interessante van
de theorie van de hersenhelften die los van elkaar twee ‘personen’ lijken te vormen verk l a a rt bijvoorbeeld waarom iemand meent aan gene zijde geweest te zijn
in een bijna dood ervaring. Bij een zuurstofgebrek lijkt de linkerkant bijna te zijn
gestopt met werken en neemt de rechter het over en die blijkt hallucinaties te produceren. Die rechterhelft is ook verantwoordelijk voor uittredingsverschijnselen
waarbij de geest uit het lichaam treedt. Hadden geniale mensen zoals Albert
Einstein soms meer hersenmassa? Was er een bepaald gedeelte van die hersenschors beter ontwikkeld? De hersenen van Einstein zijn na zijn dood onderzocht
en de teleurstelling was zichtbaar toen bleek dat de hersenen van Einstein er net
zo uit zagen als die van de gemiddelde niet bepaald snuggere Nederlander.
Natuurlijk hebben we ook nog kleine hersenen onder die twee grote spiegelbeeldhelften die zo merkwaardig op de inhoud van een walnoot lijken. Zij
vormen de vitale schakel tussen de grote hersenen en het ruggenmerg van waaruit de werking van alle spieren wordt gecoördineerd. De kleine hersenen bestaan
eveneens uit twee delen en ze hebben alles te maken met evenwichtsgevoel en
coördinatie van de spieren. Dat de hersenen van mannen iets zwaarder zijn is
een feit, maar dat heeft te maken met het verschil in lichaamsgewicht. Vrouwen
zijn over het algemeen kleiner en lichter en mannen hebben dus iets meer hersenmassa nodig om zich te kunnen meten met een vergelijkbare intelligentie van
de vrouw. Een heel interessant gegeven is de gigantische opslagcapaciteit van ons
geheugen. Elke seconde van ons leven kunnen we tien verschillende stukjes informatie opvangen en opslaan. Iedere dag opnieuw worden in die hersenen van ons
honderd keer meer verbindingen tot stand gebracht dan in alle telefoonnetten
ter wereld!
Het is al met al een zeer ingewikkeld terrein waar men nog in de foetusfase
zit, maar dat het geheim bevat van veel mysteriën in dit leven betreffende de
dood, spookverschijningen en uittredingen. Ze hebben allemaal iets van doen
met de functies van onze hersenen waar we helaas nog te weinig van weten.

De ontdekking van het gen dat God veroorzaakte
Dus even kort op een rij: het geloof aan geesten en Goden en een besef aan
een leven na de dood bestaat bewijsbaar ruim 100.000 jaar, maar moet veel ouder
zijn. Dat getal is gebaseerd op de oudste vondsten die wij vandaag de dag kennen uit de Paleontologie. We zitten dan in het tijdperk dat toepasselijk het
Paleolithicum heet. Onze verwante voorouder had de gewoonte om zijn doden
28
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niet alleen te begraven, maar ook grafgiften mee te geven. Iets wat we vreemd
genoeg ook zien bij de Neanderthalers. Dit is natuurlijk een interessant gegeven, want hieruit mogen we concluderen dat de Neanderthaler nadacht en beslist
geen soort veredelde aap was. Niet al te snuggere Christelijke wetenschappers
willen ons dat wel graag doen geloven om de sprookjes uit de Bijbel bestaansrecht te verlenen, maar alle apen zijn bang voor vuur en begraven hun doden
niet. Neanderthalers deden dat wel doch zijn ook weer niet onze directe voorouder, maar een verwant zoals de orang oetan en de chimpansee dat ook zijn.
Het meegeven van een grafgift duidt er op dat men klaarblijkelijk meende
dat er nog meer kwam na dit leven. Een moedige strijder kreeg in later tijd zijn
knots mee of zijn prachtige stenen bijl. Het gebruik van religieuze symbolen is
eveneens al oeroud. Ongeveer 30.000 jaar geleden maakte een voorvader van de
huidige mens de zgn. Cro Magnon in een grot in Chauvet al een kruisteken. We
komen dat tro u wens over de hele we reld in alle culturen op alle continenten
tegen. Het meest bekend is natuurlijk het Ankhteken uit Egypte dat het symbool was van het leven.
‘Godsbesef is gewoon een product van de hersenen’, schreef Dirk de Ridder mij. Hij
is een briljante professor uit België en verbonden aan de Universiteit van Antwerpen, die met zijn collega pro f. dr. Christine van Broeckhoven behoort tot
’s werelds prominente neurochirurgen voor wat betreft dit specifieke gebied van
de hersenen. Hij is van mening dat er weinig is veranderd sinds de dagen van
de Neanderthaler. Toen speelde het doodgaan en het op weg gaan naar een andere
wereld een even belangrijke rol als dat nu ook nog het geval is.
Religie is ook in onze tijd nog steeds belangrijk voor vele miljoenen mensen.
In 2006 heeft men in Amerika eens een onderzoek gehouden onder 2200 vo lwassenen. Voor nuchtere kritische mensen was de uitkomst ronduit ve r b i jsterend! Maar liefst 90 procent van de ondervraagden gelooft in het bestaan van
God! 80 procent is er zelfs van ove rtuigd dat die Jezus, die timmermanszoon uit
Nazareth, terug zal komen en weer zal opstaan aan ‘het eind der dagen’! 70 procent gelooft in het bestaan van de hel, het vagevuur en Satan. Wie een dergelijk
onderzoek doet in Mekka of in New Delhi zal daar waarschijnlijk een ze l f d e
soort uitslag mogen verwachten met de namen van de al daar bekende locale
idolen. Hoe kunnen we nu deze millennialange geschiedenis van religiositeit verklaren aan de hand van hersenonderzoek? Professor de Ridder meent:
‘De hersenen bestaan uit 3 pond puddingachtig weefsel dat na 80 jaar intensief
o n d e rzoek nog steeds de meeste van zijn geheimen niet heeft prijsgegeven. Oké,
29
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we weten nu dat de hersenen uit net zoveel miljarden cellen bestaan als er
sterren zijn in het Melkwegstelsel. Het zou gaan om 1000 miljard hersencellen
(= neuronen), elk verbonden via 1000 tot 10.000 verbindingen (= synapsen)
met andere hersencellen. Verschillende hersencellen ve rwe rken verschillende
informatie. Zo zijn er cellen die enkel geactiveerd kunnen worden door een specifieke kleur, andere enkel door een ve rticale lijn, weer andere door een gezicht
of een gezichtsexpressie. En er bestaan cellen die enkel en alleen re ag e ren op
afbeeldingen van kruisen. Alle hersencellen die ongeveer gelijkaardige informatie verwerken komen gegroepeerd voor in de hersenen (= party effect). Zo komt
het dat bepaalde hersencentra een bepaalde functie hebben, met andere woorden de hersenen zijn modulair opgebouwd. Er bestaat echter geen centraal gebied
in de hersenen waar alle verwerkte informatie naar toe gestuurd wordt om in
zijn geheel tot het bewustzijn door te dringen. In plaats daarvan is het bew u s tzijn een som van microbewustzijnen’.
Hersenen ontstaan op een Darwinistische manier en werken op een Darw i n i stische manier. Vroeger werd bijvoorbeeld de complexiteit van het oog gebruikt
als argument om te bewijzen dat God wel moest bestaan. Enkel een ‘Goddelijke
schepper’ kon zoiets ingewikkelds ontwerpen. Darwin8 toonde echter aan dat
natuurlijke selectie gecombineerd met seksuele selectie evengoed dit design uit
al die chaos kon creëren. Met andere woorden, religie kan slechts tot ontwikkeling komen in de hersenen indien daar een Darwinistische verklaring voor kan
worden gegeven. En gezien het wereldwijd verbreide voorkomen van religieus
gevoel en de historische evolutie ervan moet dit genetisch gecodeerd zijn om tot
ontwikkeling te komen in de hersenen. Met andere woorden, bestaat er zoiets
als een God-gen?
Recent werd door een Amerikaanse wetenschapper beweerd dat het Vmat2gen het God-gen zou zijn. Dit moet gere l a t i ve e rd worden om twee redenen.
En e rzijds werd door dezelfde wetenschapper in 1993 het homo-gen gevonden,
maar is dat door geen enkele studie nadien bevestigd, en anderzijds is het Vmat2gen betrokken bij transport van de neurotransmitters in de hersenen. Deze neurotransmitters zijn echter betrokken bij allerlei emotionele belevingen.

Religie een bijproduct van orgasme?
Studies die zijn uitgevoerd bij identieke tweelingen die gescheiden van elkaar
werden opgevoed, tonen aan dat individuele verschillen inzake geloof voor de
helft genetisch bepaald zijn. Hiervoor zijn twee verklaringen mogelijk: ofwel reli30
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gie als een evolutionair voordeel, ofwel religie als een bijproduct van een evo l utionair voordeel. Een basisschema voor het evolutionaire voordeel kan gevo nden worden in het feit dat Homo sapiens oorspronkelijk in kleine families leefde.
Verschillende clans bestreden elkaar voor hetzelfde voedsel en de grootste en
sterkste clan overleefde. Indien door een toevallige mutatie een of andere clan
een ‘moreel’ gen ontwikkelde, kon deze groep groter worden daar het moreel
gen hen niet toeliet onderling te vechten. Deze grotere groep kon wel de omgevende clans bevechten en ove rwinnen waardoor het ‘morele’ gen zich verder kon
verspreiden. Op dezelfde manier kan in een latere fase religie ontstaan met een
God als een externe rechter zodat nog grotere groepen mensen kunnen samenleven. Initieel ontstond veel Godendom (= polytheïsme), doch hierbij konden
verschillende Goden tegen elkaar worden opgezet. Het geloof aan één God (=
monotheïsme) is functioneel nog sterker als peace keeper daar iedereen aan
dezelfde God verantwoording verschuldigd is.
Maar Godsdienst kan ook ontstaan zijn als een genetisch bijproduct. In hun
boek Why God won’t go away geven Newberg en D’Aquili een dergelijke verklaring. Ze beschouwen religie als een bijproduct van het orgasme. Het orgasme
heeft een duidelijk evolutionair vo o rdeel: het stimuleert paargedrag en dus de
verspreiding van de genen. Zowel het orgasme als het religieus gevoel zijn intense
zelftranscenderende gevoelens. Er wordt ook vaak seksueel taalgebruik gehanteerd door mystici zoals Theresa van Avilla. 9 Mystieke gewaarwordingen kunnen geïnduceerd worden door ritmische activiteiten net zoals bij orgasmen het
geval is, en zowel de ziekelijke religiositeit als hyperseksualiteit komen voor bij
slaapkwab-disfuncties.
Zo komen we tot de vraag waar in de hersenen het Godgevoel wordt opgewekt.
Als eerste hypothese wordt de temporale of slaapkwab naar vo ren geschove n .
Studies van temporale kwab epilepsie, Go d g e voel inducerende magnetische
stimulaties, scannero n d e rzoeken en andere neurologische onderzoeken tonen
aan dat de Godmodule zich mogelijk in de slaapkwab bevindt. Een wat vergezochte ve rklaring die hiervoor gegeven door ‘Go d - o n d e rzo e k e r s’ Murphy en
Persinger is dat zich ter hoogte van de linker slaapkwab het taalcentrum bevindt,
in de rechter temporale kwab het besef van de eigen identiteit. De linker en rechter slaapkwab communiceren met elkaar via 40 He rz synchronisatie. Bij een dergelijke synchronisatie voelt de linker temporaalkwab de rechterzijde aan als afzonderlijke aanwezigheid, niet meer als eigen identiteit; dit wordt dan ve rtaald als
de ‘aanwezigheid’ van God. De Godmodule zou zich bevinden ter hoogte van
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de linker temporale kwab. Argumenten voor deze hypothese zijn onder meer de
aanwezigheid van hyperreligiositeit bij vele patiënten met temporale kwab epilepsie. Bij epilepsiepatiënten wordt ook een temporale kwab persoonlijkheid
beschreven waarbij de patiënt lijdt aan hyperreligiositeit, hypergrafie en hyposeksualiteit. Religiositeit wordt vaak vastgesteld na aanvallen van temporale kwab
epilepsie (tot 38% van de patiënten). On d e rzoek in de jaren ’80 heeft echter
aangetoond dat hyperreligiositeit zowel gezien wordt in links- als in rechtzijdige
epilepsie van de slaapkwab. Anders gesteld: het Godsbesef zou ook rechtzijdig
gelokaliseerd kunnen zijn.

Kun je God chirurgisch uit je hersenen verwijderen?
Een tweede argument voor het voorkomen van de Godmodule in de linker
temporaalkwab, komt van onderzoek dat verricht werd in Los Angeles, waarbij
patiënten met een temporale kwab persoonlijkheid vergeleken werden met een
controlegroep. Beide groepen kregen pornografische foto’s, foto’s met gruwelijke
beelden en foto’s met religieuze symbolen te zien. Bij de controlegroep veroorzaakten de pornografische- en gruwelfoto’s het meeste emotionele effect, wat
men kon meten met een soort leugendetector. Bij patiënten met een temporale
kwabsyndroom (dat zijn dus mensen die lijden aan hyperreligiositeit) werd voornamelijk bij de re l i g i e u ze symbolen flinke emotionele activiteit gemeten.
Tezelfdertijd werd nagegaan in de hersenen waar de activiteit nu precies ontstond.
Een derde argument komt van het werk dat verricht wordt door Persinger
die een helm gecreëerd heeft met heel zwakke roterende magnetische velden die
gecentreerd zijn ter hoogte van de slaapkwabben. Dit zou bij meer dan 80% van
de testpersonen een religieus gevoel opwekken. Eigenaardig genoeg lukte dit niet
bij kritische geesten, noch bij de onderzoeker zelf. Men kan zich dan ook de
vraag stellen of de magnetische velden die hij gebruikt wel sterk genoeg zijn
om hoegenaamd iets van activiteit in de hersenen te induceren.
Een vierde argument voor de aanwezigheid van de God-spot in de linker
temporale kwab bestaat uit scannero n d e rzoek waarbij schizofrene patiënten met
Godsdienstwaan een spect-scan 10 ondergaan. Tijdens de Godsdienstwanen wordt
een temporale en frontale hyperactiviteit aangetoond, een activiteit die niet aanwezig is in periodes waarin de patiënt niet aan Godsdienstwanen lijdt.
De frontale hyperactiviteit staat echter ook mogelijk in verband met de lokalisatie van de Godmodule. Anders gesteld, de God-spot zou eveneens rechts fron32
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taal kunnen gelokaliseerd zijn. Een eerste argument hiervoor bestaat uit ander
spect-scan onderzoek waarbij mediterende boeddhisten en biddende nonnen
gescand zijn. Men vindt hierbij eveneens een frontale hyperactiviteit gecombineerd met een pariëtale hypoactiviteit. Recent PET-scan-onderzoek11 dat een
betere resolutie ve rtoont dan een spect-scan, bevestigt deze frontale hyperactiviteit en specificeert de lokalisatie tot de dorsolaterale prefrontale schors. Hier
zou het Godsbesef tot het bewustzijn doordringen. Opvallend is dat aan de mediale zijde hiervan het zelfbewustzijn gelokaliseerd is, met andere woorden het zelfb ewustzijn en het Godbewustzijn zouden vlak naast elkaar liggen in de rechter
frontale kwab.
Eigenaardig genoeg toont geen van al deze hersen-beeldvormingstechnieken
enige activiteit aan in de emotionele (= limbische) structuren. Met andere woorden het Godsbesef lijkt een louter cognitieve functie te zijn, zonder duidelijk
emotionele component. Wellicht ve rk l a a rt dit de dubbele ‘moraal’in bepaalde
geloofsuitingen.
Vanuit chirurgisch standpunt kan men zich de vraag stellen of we het Godsbesef
c h i rurgisch kunnen verwijderen uit de hersenen. Hiernaar is nog geen onderzoek verricht. Ingrepen in de temporale hersenkwabben bij epilepsiepatiënten
hebben echter als merkwaardig resultaat dat, ondanks het feit dat de epilepsie
ve rdwijnt, de hyperreligiositeit blijft. Dit zowel bij ingrijpen in de linker- als
rechter slaapbeenkwabben.
Hiervoor zijn verschillende verklaringen mogelijk. Een eerste verklaring is
dat de Godmodule zich toch niet in de temporale kwab bevindt of dat de
Godmodule zich in het achterste deel van de temporaalkwab bevindt, die niet
aan de ingreep onderworpen werd bij epilepsiechirurgie. De literatuur over de
rechtsfrontale chirurgie is minder duidelijk hieromtrent. Opmerkelijk is wel dat
bij vermindering van deze rechter frontale functies er een duidelijke verandering
optreedt in het religieus besef. Dit is onder andere ook aangetoond bij studies
in verband met frontale dementie. Recent onderzoek van enkele patiënten die
een operatie ondergingen van de rechter frontale kwab, toont echter geen ve randering aan van het subjectieve re l ig i e uze gevoel.
Indien de Godmodule zich rechts frontaal bevindt, dan kan dit worden nagegaan door met een functionele MRI-scan12 de God-spot op te zoeken. Deze zone
kan nadien tijdelijk onderdrukt worden door middel van een transcraniële magnetische stimulatie. Hierbij kan dan gedurende enige seconden het Godsbesef
worden uitgeschakeld. Bij twee proefpersonen werden deze testen uitgevoerd,
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één persoon met een temporale kwab syndroom en één praktiserende gelovige.
Na een functionele MRI-scan met religieuze muziek wordt de rechts frontale
kwab tien minuten met magnetische stimulatie onderd rukt. Religieuze symbolen worden geprojecteerd voor en na de magnetische onderdrukkende stimulatie en de autonome reflexmatige lichamelijke reactie op die religieuze beelden
wordt gemeten met een galvanische huidreactie, een soort leugendetector. Na
stimulatie bemerken we een duidelijk verminderde reactie ten overstaan van religieuze beelden, wat zou kunnen suggereren dat die zone inderdaad de God-spot
is. Subjectief vermeldden beide proefpersonen echter dat er geen verandering
optrad in hun religieus gevoel na de stimulatie, wat dan weer suggere e rt dat die
rechts frontale zone misschien wel betrokken is bij een religieus gevoel, maar niet
exclusief.
Kunnen we dan vanuit de beperkte neurowetenschappelijke informatie die beschikbaar is toch een we rkhypothese formuleren die al deze informatie bundelt, en is een externe God essentieel om God waar te nemen?
De functie van enkele hersenzones dient hiervoor eerst verhelderd te worden. De rechter (en linker) frontale kwab genereert waarschijnlijk ons zelfgevoel,
door innerlijke van externe prikkels te onderscheiden. Een zone er vlak naast
gelegen, is betrokken bij de perceptie van het andere of het niet-zelf. Een deel
van de parietale kwab is betrokken bij gevoel waar het zelf zich bevindt in de
ruimte, evenals de begrenzingen van het eigen lichaam. Het ernaast gelegen
bovenste deel van de temporale kwab herkent biologische beweging, zowel auditief, visueel als sensorisch, wat essentieel is om zichzelf te plaatsen in de ruimte.
Deze zone is ook betrokken bij het verwe rken van waargenomen intentionele
acties, en of wij zelf of anderen een actie verrichten.
Recent is een aantal hersencellen teruggevonden in drie gebieden van de hersenen die de neuro n a rchitectuur vormen van imitatie. Deze spiegelneuro n e n
komen voor in het onderste deel van de frontale kwab, een deel van de parietale kwab en zijn sterk verbonden met het bovenste deel van de temporale kwab,
met andere woorden exact dezelfde gebieden die betrokken zijn bij respectievelijk het zelfbesef, het plaatsen van zichzelf in een lichaam en de ruimte en het
besef van zelf al dan niet de oorzaak te zijn van een handeling. Deze spiegelneuronen maken mogelijk om emoties, intenties en dergelijke van andere personen te imiteren, en via een geïnternaliseerde simulatie van die emoties en intenties, ze als het ware zelf te beleven waardoor ze beter begrepen kunnen worden.
Dit laat dan ook toe om meer aangepast te kunnen reageren op de emoties en
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intenties van anderen, kortom om anderen beter te begrijpen via inleven in anderen.
Bovendien zijn dat ook die hersengebieden die actief zijn in rust, in de defaultmode van hersenactiviteit, wanneer iemand geen enkele taak actief uitvo e rt, maar
slechts wakker is. Dit suggereert dat wanneer mensen in rust zijn de hersenen
enkel het zelfbewustzijn actief houden, als een referentiesysteem om externe inkomende stimuli te kunnen interpreteren, via geïnternaliseerde simulatie.’
De kennis van deze informatie laat professor de Ridder toe om een hypothese te formuleren over hoe het Godsbesef kan ontstaan zijn in onze hersenen.
‘Wanneer het bovenste deel van de temporale kwab hyperactief wordt, met
een geassocieerde activatie van zijn spiegelneuronen, nemen we de inkomende
prikkels waar als ve ro o rzaakt door een ander (God). Een onderdrukking va n
de parietale regio genere e rt het gevoel in de omgeving op te gaan (door jezelf
slechter te lokaliseren in de ruimte), en de activatie van de frontale kwab zorgt
voor een verhoogde perceptie van gelijkenissen tussen het zelf en het ander of
niet-zelf, waardoor je zelfbesef vermindert. Hierdoor zal de belendende zone
waar het bewustzijn van het niet-zelf gegenereerd wordt, predominant worden.
Al naar gelang de religie wordt dit niet-zelf dan ingevuld als God, Allah, Jahweh,
of het zelftranscendente van de niet-theïstische religies.
Ko rtom God lijkt het gevolg van het ontwikkelen van een zelfbesef, en het
Godsgevoel ontstaat wanneer dit zelfbesef onderd rukt wordt. De ontwikkeling
van het spiegelneuronensysteem laat toe aan de hersenen om God te creëren naar
de mens zijn gelijkenis (en niet omgekeerd) als een imitatie van zichzelf, met
andere woorden: God is niet essentieel om God waar te nemen.
In conclusie zou je kunnen stellen dat het huidig neuronwetenschappelijk
onderzoek suggereert dat religiositeit eerder een cognitieve dan emotionele eigenschap is, dat God niet essentieel is om God waar te nemen, en dat het Godsbesef
een bijproduct is van de ontwikkeling van een zelfbesef door activatie van spiegelneuronen.
‘God is geboren op de dag dat de hersenen zichzelf in verwarring brachten
bij het herkennen van het zelf’, meent de briljante professor dr. De Ridder.
De hersenen zijn een gebied waar we helaas nog erg veel niet van weten. En onze
huidige kennis is relatief nog erg jong en doet denken aan die van het heelal. In
1990 werd de Hubble ruimtetelescoop gelanceerd en die zorgde voor een ware
sensatie. ‘Alle boeken over het heelal kun je beter nu in de vuilnisbak mikken en
herschrijven’, meende een vooraanstaande sterrenkundige, want bij de gro t e
massa leefde tot 1990 het idee dat we de Melkweg hadden waar ons zonnestel35

Mediums e.a. fenomenen.qxd

05-01-2009

13:06

Pagina 36

M EDIUMS EN ANDERE FENOMENEN
sel met de planeten zoals Mars, Jupiter, Mercurius, Venus, Pluto, Saturnus,
Uranus etc. deel van uitmaakte. We waren met onze Zon en planeten maar een
stipje in die Me l k weg, want die bestaat uit miljoenen sterren met hun planeten. Hele theorieën werden aan dat feit opgehangen. Maar de Hubble ruimtetelescoop seinde opeens foto’s door van… vele andere Melkwegstelsels die we
nooit eerder hadden gezien. Ze ontstijgen ons bevattingsvermogen. Een enkele
briljante sterrenkundige zoals Edwin Hubble had al in 1923 verklaard dat er miljarden van die stelsels moesten zijn. Het ontdekken van al die stelsels of nevels
gooide zoveel roet in het eten dat veel boeken over dit onderwerp inderdaad
waardeloos zijn worden. En ik heb het dan maar niet over de latere theorieën
van de Zw a rte gaten en de antimaterie die daarna weer de boel in de war stuurden en duidelijk maakten dat onze kennis nog in een foetusstadium zit.
Het is met de kennis van de hersenen eigenlijk net zo gesteld als met die sterrenkunde. We weten er veel van maar niet alles en er zijn gebieden waar de kennis bedroevend slecht over is en niet meer dan louter speculatie. We zijn zo ver
dat we kunnen stellen dat bepaalde als paranormaal aangemerkte fenomenen
alles te maken lijken te hebben met een specifieke hersenactiviteit. Zo kan het

Stanislawa Tomczyk laat in 1913 een lucifersdoos zweven en dr. Juliën Ochorowski kijkt
verbaasd toe.
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gebeuren dat u zich bedenkt dat de telefoon gaat en uw nicht Ine aan de lijn is.
Even later rinkelt de telefoon en belt zij u op. Of u moet opeens heel sterk aan
uw vader denken, die aan de andere kant van de wereld woont. De man blijkt
op dat zelfde moment overleden. Wat ve ro o rzaakt dit? Een gedachtestro o m ?
Telepathie? Mensen die bijna dood waren beschrijven wereldwijd het zelfde fenomeen, namelijk dat ze aan het eind van een donkere tunnel licht zien en hun
geliefden menen te herkennen, die hen kwamen halen. Er was een gevoel van
opperste gelukzaligheid. Een proces dat herinnert aan de verhalen van mensen
die aan wurgseks deden of aan gehangenen waarbij het touw brak toen ze we rden opgehangen. Ook hier hebben we te maken met dat zelfde moment dat
zuurstof tekort ontstaat in onze hersenen.
Wie nuchter kijkt naar dat beleven van een tunnel waar aan het einde licht
te zien is, moet vaststellen dat de waarneming van deze niet bestaande tunnel
goed beschouwd alleen maar wijst op een restactiviteit in de stilvallende hersenschors die dit fenomeen zou vero o rzaken. Het lijkt er veel op dat dit te maken
heeft met het overnemen door de rechter- of linkerhersenhelft van de activiteiten van de helft die op dat moment op nul staat. Het is met deze visie dat we in
de wereld van het paranormale duiken, want heel veel klaarblijkelijk wonderlijke fenomenen zijn aantoonbaar echt en gaan terug op een zekere activiteit in
onze hersenen en daar blijkt de wetenschap toch nog niet alles van te kunnen
verklaren voor wat betreft het hoe en waarom.
Dat kan bijvoorbeeld worden gezegd van de echte mediums die we rd e n
o n d e rzocht en die beschikten over zeer bijzondere eigenschappen. Zo kon de
Poolse Stanislawa Tomczyk in 1913 simpel door denkkracht scharen en dozen
laten zwe ven en dat zonder trucages en onder toeziend oog van een paar professoren die er toen al terecht van uit gingen dat dit door een bepaalde hersenactiviteit moest zijn vero o rzaakt. Een halve eeuw later zijn Russische we t e nschappers bijzonder fanatiek bezig met soortgelijke verschijnselen te onderzo eken en weten dan wetenschappelijk aan te tonen dat er bij dit soort mensen
inderdaad bepaalde hersengebieden bijzonder aktief zijn tijdens hun bijzo ndere prestaties. De Nobelprijswinnaar en hersenspecialist Sir John Eccles beweerde al in 1955 dat er in onze hersenen een onbekende kracht huist. Er zou
in die hersenen een soort ‘tweerichtingsverkeer’ plaatsvinden tussen de geest en
de materie’, een verkeer dat de wil, de geest of het bewustzijn in staat stelt de
stroomkring van hersencellen te beïnvloeden. Eccles meent zelfs dat paranormale zaken als psychokinese zijn terug te vo e ren op ongeregelde uitingen van
die onbekende kracht.
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