
Filosofische kritiek op het computermodel
van de persoonlijke geest

door Ti tus Rivas1

Samenvatting
Het zo ge he ten com pu ter mo del van de per soon lij ke geest lijkt
het ma te ri a lis ti sche mens- en dier beeld op eer ste ge zicht aan -
ne me lij ker te ma ken dan ooit te vo ren. Dit is ech ter maar
schijn. Het be wust zijn (onze sub jec tie ve be le ving) heeft al ler -
lei ken mer ken die niet te vat ten zijn in een com pu ter mo del.
Po ging en om zo veel mo ge lijk van het com pu ter mo del te red -
den, zo als die van het zo ge he ten re duc ti o nis me, het epi fe no -
me na lis me en de iden ti teits the o rie, blij ken stuk voor stuk
on houd baar te zijn. Door een ana ly se van het com pu ter mo del
van de per soon lij ke geest, blijkt dat het ma te ri a lis me de fi ni tief 
ver wor pen dient te wor den. 

Dit heeft on der meer ge vol gen voor onze vi sie op bij na -
dood er va ring en: ma te ri a lis ti sche be zwa ren te gen een spi ri tu e -
le in ter pre ta tie kun nen niet steek hou dend zijn.

Inleiding
Nog al wat men sen schij nen er oprecht van over tuigd te zijn
dat de psycho lo gie ui tein de lijk op ge vat zal kun nen wor den als 
on derd eel van de zo ge he ten neu ro we ten schap pen die het 
ze nuw stel sel be stu de ren. Ons hele we zen zou na me lijk be -
paald wor den door licha me lij ke pro ces sen en vol gens ve len
zou er zelfs niets zijn wat niet op ge vat kan wor den als zul ke
licha me lij ke pro ces sen. De her se nen zou den daar bij vol le dig
cen traal staan in het men se lij ke le ven. Het brein is im mers het
or gaan bin nen het men se lijk lichaam dat alle zin tuig lij ke prik -
kels bin nenk rijgt en ver werkt, en te vens het cen trum van
waar uit alle sig na len wor den voort ge bracht die het lichaam in
be we ging zet ten. In veel hand boe ken van bi o lo gie en psycho -
lo gie wordt zelfs rond uit ge steld dat de her se nen al onze ge -
voe lens, ge dach ten, ver lang ens en han de ling en be pa len. In
fei te zou den we dus een soort na tuur lij ke ro bots zijn die vol le -
dig te be grij pen zijn van uit licha me lij ke pro ces sen, en dan met 
name de her sen pro ces sen. We noe men dit mens beeld ma te ri a -
lis tisch, om dat het er van uit gaat dat de mens vol le dig be schre -
ven kan wor den in ter men van ma te ri ële of te wel fy sie ke
struc tu ren en pro ces sen (Ri vas, 2003a). Ui ter aard gaat een
ma te ri a lis tisch mens beeld ook au to ma tisch ge paard met een
ma te ri a lis tisch beeld van (an de re) die ren (Ri vas, 1999a). 

Computermodel van de geest
Bin nen de we ten schap pe lij ke psycho lo gie heeft zich enk ele
de cen nia ge le den een zo ge he ten cog ni tie ve re vo lu tie voor ge -
daan. Daar aan voor af gaand werd de psycho lo gie nog voor een 
groot deel be paald door een stro ming die men sen en die ren
op vat te als in we zen ge dach te lo ze machi nes. Zo ge he ten cog ni -
tie ve pro ces sen zijn pro ces sen die te ma ken heb ben met de
ver wer king van in for ma tie, zo als na denk en, be denk en, be grij -
pen, her ken ning en her in ne ring. Dit wer den sinds de ont wik -
ke ling van de eer ste com pu ters weer se rieu ze on der wer pen die 

men niet lang er kon ne ge ren. Psycho lo gen han teer den van af
toen op gro te schaal na me lijk een zo ge he ten com pu ter mo del
van de geest, dat wil zeg gen dat men het in ner lij ke le ven van
de mens voort aan be na der de als een na tuur lij ke pa ral lel van de 
kunst ma ti ge in for ma tie ver wer king in een com pu ter. Net zo als
een pc in for ma tie kan op slaan en ver wer ken, is de mens vol -
gens dit mo del in staat om zich met zijn brein een in ner lijk
beeld te vor men van de bui ten we reld en dat aan te pas sen aan
nieu we in for ma tie.   

Op ba sis van cre a tie ve ge dach ten pro ces sen kan de mens
ac tief ve ran de ring en aan breng en in zijn om ge ving en zelfs een 
hele taal en cul tuur cre ëren. Ook wordt bin nen het com pu ter -
mo del er kend dat men sen zelf be wus te we zens zijn, die een
con cept be zit ten van zich zelf en mede op ba sis daar van in het
le ven staan. Som mi ge psycho lo gen raak ten zelfs ge ïnte -
resseerd in de cog ni tie ve pro ces sen van die ren, wat leid de tot
een ver be te ring van het beeld dat men in de we ten schap in het
al ge meen van die ren heeft en zo zelfs tot meer aan dacht voor
de be scher ming van in di vi du e le die ren. 

Het com pu ter mo del van de geest heeft al met al veel ze ge -
ning en ge bracht, doord at het de mens en an de re die ren als ac tief 
denk en de, in tel li gen te we zens heeft er kend. Toch heeft het ook
een be lang rijk na deel. Door de na boot sing van denk- en an de re
cog ni tie ve pro ces sen in com pu ters, is het ma te ri a lis ti sche we -
reld beeld voor ve len nog aan ne me lij ker ge wor den dan het daar -
voor al leek. Voor de in voe ring van het com pu ter mo del van de
geest, meen den ve len dat die geest als het ware vol le dig ‘on-
grijp baar’ was voor de we ten schap. Ge dach ten, ge voe lens of
her in ne ring en wa ren in die vi sie uit slui tend privé-pro ces sen die
al leen voor de per soon zelf di rect toe gank elijk wa ren en eer der
iets te ma ken had den met fi lo so fie of the o lo gie dan met na tuur -
we ten schap. Het cog ni ti vis me heeft ech ter denk pro ces sen na ge -
bootst, bij voor beeld in de vorm van een schaak com pu ter, die
het niet-ma te ri ële ka rak ter van de geest op los se schroe ven lijkt
te heb ben ge zet. De re de ne ring luidt daar bij ong eveer: als een
vol le dig fy sie ke com pu ter iets kan, waar om zou een vol le dig fy -
siek brein dat dan niet ook kun nen? Is het nog wel no dig om te
ver on der stel len dat er meer aan de hand is dan zui ver fy sie ke,
machi ne-acht i ge ‘re ken pro ces sen’?

Som mi ge on der zoe kers naar bij na dood er va ring en ver kla -
ren BDEs weg als niet meer dan merk waar di ge beel den die
door de her se nen zelf ge cre ëerd wor den als on derd eel van een
ge rust stel lend aang ebo ren ‘pro gram ma’. Het zou gaan om hal -
lu ci na ties van een ster vend brein. In fei te is dit de eni ge the o -
re ti sche mo ge lijk heid als de per soon lij ke geest wer ke lijk niets
meer is dan een ing ewik keld soort in for ma tie ver wer king in de
her se nen. Er zou na me lijk niets over kun nen blij ven van het
be wust zijn na de dood van het brein.

Opdat de per soon lij ke geest de dood over leeft, moet hij in
elk ge val meer be hel zen dan een ver za me ling com pu ter pro -
gram ma’s ge bon den aan het brein.
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Reacties op het computermodel
Bin nen de psycho lo gie zijn er van af het be gin re ac ties ge ko men 
op het com pu ter mo del van de geest.

Zo zijn er veel psycho lo gen die de mens zien als veel meer 
dan een bi o lo gi sche machi ne met com pu ter acht i ge pro ces sen
in zijn hoofd. Niet al leen heeft de mens ei gen schap pen die
nooit in een com pu ter mo del te vang en zijn, maar elke na tuur -
we ten schap pe lij ke be na de ring leidt in fei te tot een ver ar ming
van het mens beeld van al le dag. 

Naast de psycho lo gi sche kri tiek op het com pu ter mo del is
er ook nog zo ge he ten ana ly ti sche, fi lo so fi sche kri tiek, dat wil
zeg gen kri tiek die zich richt op de in ner lij ke sa men hang van
het mo del.  Er blij ken, zo als veel psycho lo gen al aang even, ei -
gen schap pen te be staan van ons be wust zijn (in de zin van sub -
jec tie ve be le ving), die niet op ge vat kun nen wor den als
pa ral lel len van ver wer kings pro ces sen in een com pu ter. Com -
pu ter pro ces sen heb ben slechts fy sie ke ei gen schap pen. Ze zijn
nooit sub jec tief, dat wil zeg gen dat ze niet van bin nen uit wor -
den er va ren door ie mand. Ze zijn vol le dig te be schrij ven in
zo ge he ten kwan ti ta tie ve, dat wil zeg gen wis kun di ge ter men,
wat bij voor beeld niet geldt voor kwa li ta tie ve er va ring en zo als
het men se lij ke zien van kleu ren, het voe len van pijn of ge not,
of emo ties als woe de. Bo ven dien ver to nen ge dach ten de ei -
gen schap dat ze over iets gaan, een ei gen schap die als in ten ti o -
na li teit be kend staat. Dit geldt al even min voor com pu ter pro-
ces sen die slechts be te ke nis kun nen krij gen als men sen ze 
in ter pre te ren. 

Pogingen om het computermodel te red den
Veel psycho lo gen, neu ro we ten schap pers en cog ni tie we ten -
schap pers hou den zich niet be zig met de kri tiek op het com pu -
ter mo del. Ze pas sen het ge woon toe in hun ei gen on der zoek of 
be han de ling en la ten the o re ti sche dis cus sies over aan de ex -
perts. Ande ren wer ken soms ge woon door aan hun ei gen pro -
jec ten bin nen het ka der van het com pu ter mo del, zon der te
be sef fen hoe zeer dit ei gen lijk ter dis cus sie zou moe ten staan. 

Toch is er een aan tal denk ers dat in elk ge val tracht de
voor naam ste stel ling van het com pu ter mo del dat de geest ver -
ge lijk baar is met een soort pro gram ma, over eind te hou den.
Het gaat glo baal ge no men om drie stro ming en: 

— Denk ers die pro be ren om de kri tiek op het com pu ter mo del
vol le dig naast zich neer te leg gen. Een voor beeld daar van is
de be ken de fi lo soof Da niell C. Den nett (1995), die on der meer 
deel nam aan de boei en de se rie Een schit te rend ong eluk van
Wim Kay zer. In boe ken als Con sci ous ness Explai ned pro beert 
Den nett op een wel spre ken de ma nier alle gang ba re be zwa ren
te gen het idee van de geest als fy siek pro gram ma te ont krach -
ten. Hij gaat zo ver te ont ken nen dat er echt be wust zijn be staat
en stelt zelfs dat men sen meer lij ken op “zom bies” dan we
denk en. Alle gang ba re ge dach ten over onze geest zou den be -
rus ten op ach ter haal de mis ver stan den en il lu sies. In fei te stelt
Den nett dat het com pu ter mo del he le maal geen ech te pro ble -
men kent. Er be staan geen ech te be wus te er va ring en vol gens
hem en wat er dan wel be staat aan denk pro ces sen e.d. is wel
de ge lijk goed te be grij pen van uit de the o rie dat de geest een
soort com pu ter pro gram ma is. 

Den nett wordt door nog al wat ma te ri a lis ten ont haald als
een ge nie doord at hij de pro ble men die ken mer kend zijn voor
het ma te ri a lis me ge woon weg to vert. Alle waar de ring die Den -

nett ten deel valt, laat zien dat het be wust zijn nu een maal echt
niet ver enig baar is met het ma te ri a lis me. Door uit alle macht
vast te hou den aan een ma te ri a lis tisch we reld beeld, ter wijl
men al lang be ter zou moe ten we ten, denk en aan hang ers van
Den nett dat ze meer dan ooit deel uit ma ken van de na tuur-
we ten schap. 
— Som mi ge he den daag se denk ers be sef fen hoe on re de lijk de
ont ken ning van het be staan van het be wust zijn door lie den als
Den nett fei te lijk is. Een be kend voor beeld is de be gaaf de
jonge fi lo soof Da vid Chal mers (1996). Chal mers stelt te recht
dat het be wust zijn niet ge zien kan wor den als al leen maar fy -
sie ke pro ces sen in de her se nen. Toch zou de geest vol gens
hem wel vol le dig voort ko men en be paald wor den door der ge -
lij ke pro ces sen. Onze in ner lij ke be le ving of be wust zijn kan
dus niet wor den op ge vat als een soort com pu ter pro gram ma,
maar het zou daar wel ge heel en al door wor den op ge wekt.
Anders om zou het be wust zijn zelf geen enk ele in vloed heb ben 
op de wer ke lijk heid. Deze po si tie heet ook wel epi fe no me na -
lis me, de stel ling dat het be wust zijn een epi fe no meen is. Dat
wil zeg gen een mach te loos bij ver schijn sel van pro ces sen in de 
her se nen. La ten we hier nog even op door gaan.

Epifenomenalisme
Het epi fe no me na lis me van men sen als Chal mers is cru ci aal
voor een ten min ste ge deel te lij ke hand ha ving van het com pu -
ter mo del van de geest. Als het be wust zijn na me lijk in vloed
zou heb ben op de her se nen, zou dat be te ke nen dat veel cog ni -
tie ve pro ces sen niet vol le dig op ge vat kun nen wor den als her -
sen pro ces sen die ver ge lijk baar zijn met de pro ces sen in een
com pu ter. Als er een wis sel wer king be staat tus sen be wust zijn
en her sen pro ces sen, zou daar mee aang etoond wor den dat ook
de wer king van de geest (en niet al leen het be staan van het be -
wust zijn) niet vol le dig te be grij pen valt van uit het com pu ter -
mo del. Dat zou wer ke lijk het ein de be te ke nen voor het
com pu ter mo del. 

Nu zijn er al lang er ana ly ti sche ar gu men ten be kend te gen
het epi fe no me na lis me die lui den dat het erg vreemd is dat het
be wust zijn geen enk ele in vloed zou uit oe fe nen op de wer ke -
lijk heid, ter wijl epi fe no me na lis ten het toch zelf heb ben over
dat be wust zijn. Dat doet im mers ver moe den dat ze iets we ten
over het be wust zijn en dat dit be wust zijn dus ook in vloed
heeft ge had op hun ken nis van de wer ke lijk heid. 

Epi fe no me na lis ten zeg gen van ouds her dat dit maar zo
lijkt, maar de laat ste 15 jaar is hier weer een re ac tie op ge ko -
men. Als het slechts om schijn gaat, zeg gen de aan hang ers van 
het epi fe no me na lis me ei gen lijk dat ze he le maal niets we ten
over be wust zijn. Ze we ten dan zelfs niet dat er be wust zijn be -
staat. Ter wijl hun the o rie nu juist een the o rie is over het be -
wust zijn, na me lijk dat het echt be staat en dat het te ge lij ker tijd
geen enk ele in vloed heeft. Het epi fe no me na lis me is dus een
in ner lijk te gen strij di ge, on re de lij ke po si tie. Zelfs Den nett
heeft dit in zijn Con sci ous ness Explai ned te recht te gen het epi -
fe no me na lis me ing ebracht. 

Hein van Dong en en ik zelf (Ri vas & Van Dong en, 2001;
2003; Ri vas, 2003b) heb ben een ei gen ver sie van dit ar gu ment 
te gen het epi fe no me na lis me ge pu bli ceerd. Ik heb Da vid Chal -
mers ook met deze ver sie ge con fron teerd. Hij re a geer de hier op 
door te stel len dat we in der daad kun nen we ten dat er be wust -
zijn is, maar dat dit nog niet be te kent dat het be wust zijn ook
echt een in vloed heeft op de wer ke lijk heid. We zou den als het
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ware di rect toe gang heb ben tot ons be wust zijn zon der dat die
daar bij ook nog eens een in vloed uit oe fent op ons beeld van
de wer ke lijk heid. Ik re a geer de daar weer op dat we een duur -
zaam idee heb ben van be wust zijn, en dus niet al leen een tij de -
lijk, vluch tig be sef van het feit dat we sub jec tie ve er va ring en
on der gaan. Dit be te kent dat we toch echt een im pact moe ten
ver on der stel len van onze be wust zijn op ons ge heu gen. Daar
wist Chal mers niets meer te gen in te breng en en in plaats daar -
van zet te hij een link naar een twee de (Engel se) ge pu bli ceer de 
ver sie van de pa per van Hein en mij op zijn ei gen web si te van
ar ti ke len over de fi lo so fie van be wust zijn. 

Identiteitstheorie
Een der de po ging om het com pu ter mo del te red den, is de zo -
ge he ten iden ti teits the o rie. Deze stelt net als Den nett dat de
geest ge lijk staat aan pro ces sen in de her se nen, maar er kent
net als Chal mers dat we van bin nen uit ding en be le ven die
moei lijk in te pas sen zijn in een ma te ri a lis tisch we reld beeld.
De iden ti teits the o rie van ie mand als D.M. Ro sent hal (1994)
zegt in fei te dat we ons brein van bin nen uit an ders be le ven 
dan wat er van bui ten af van te re gis tre ren valt door an de ren.
De be le ving van het ei gen be wust zijn zou ech ter ‘slechts’ sub -
jec tief zijn, en niet op kun nen te gen de ‘ob jec tie ve’ vi sie op
het brein bin nen de we ten schap. De ma nier waar op we onze
ei gen geest be le ven zou net zo ver te kend zijn als de ma nier
waar op we de be we ging van de zon be le ven. We heb ben echt
de in druk dat die ’s och tends op komt en ’s avonds weer on -
der gaat, ter wijl ob jec tief ge zien de aar de juist om de zon
draait. Zo heb ben we ook de in druk dat onze geest geen fy siek 
ver schijn sel in onze her se nen is, ter wijl die dat in wer ke lijk -
heid wel zou zijn. Net als in het epi fe no me na lis me van Da vid
Chal mers moet dat dus wel be te ke nen dat het be wust zijn zo als 
we dat be le ven zelf geen enk ele ob jec tie ve in vloed heeft op de 
wer ke lijk heid, aang ezien dat be wust zijn in sub jec tie ve zin dan 
op eens toch echt (ob jec tief) zou moe ten be staan. Dat maakt
het te ge lij ker tijd erg ge mak ke lijk voor ons om de iden ti teits -
the o rie te ont krach ten: als de iden ti teits the o rie zelf een the o rie 
wil zijn over het be wust zijn, dan moe ten de aan hang ers er van
ken ne lijk be schik ken over ken nis van be wust zijn zo als dat
zich sub jec tief, van bin nen uit ma ni fes teert. Maar dat kan al -
leen als dat be wust zijn zelf als zo da nig een ob jec tie ve in vloed
heeft uit ge oe fend op het ge heu gen zo dat men zich er een idee
van heeft kun nen vor men. En zo’n ob jec tie ve in vloed is dus
on ver enig baar met de iden ti teits the o rie.

Parallellisme
Nog een laat ste po ging om ten min ste zo veel mo ge lijk van het
com pu ter mo del over eind te hou den, wordt ge vormd door het
pa ral lel lis me. Ce re bra le en men ta le pro ces sen zou den zich
vol gens deze stro ming vol le dig on af hank elijk en te ge lijk vol -
le dig pa ral lel aan el kaar vol trek ken. Men stelt met an de re
woor den dat het be wust zijn in der daad in vloed uit oe fent op het 
ge heu gen, maar dan al leen bin nen het do mein van de geest
zelf. Het brein zou op geen enk ele ma nier be ïnvloed wordt
door het be wust zijn en het be wust zijn zou zelf ook op geen
enk ele ma nier be ïnvloed wor den door het brein. Het is di rect
in te zien dat die laat ste ge dach te na tuur lijk net zo on houd baar 
is als de the o rie dat het be wust zijn geen enk ele in vloed uit oe -
fent op de wer ke lijk heid. Als het brein na me lijk geen in vloed
heeft op het be wust zijn, kun nen we geen enk ele goe de re den

meer heb ben om in het be staan van een brein te ge lo ven,
ter wijl het pa ral lel lis me nu juist on der meer een the o rie over
her sen pro ces sen is.

Maar ook de stel ling dat de her se nen op geen enk ele ma -
nier be ïnvloed wor den door de be wus te geest is bij voor baat
on houd baar, doord at we dan, zo als de fi lo soof John Fos ter (in
Smy thies & Be loff, 1989) aang eeft, niet meer zin vol kun nen
schrij ven of spre ken over het be wust zijn. Onze da den zou den
op geen enk ele ma nier meer kun nen ver wij zen naar ken nis
over het be wust zijn. Dat wil dus zeg gen dat de aan hang ers van 
deze stel ling ei gen lijk be we ren dat hun woor den over het be -
wust zijn niet echt woor den over het be wust zijn zijn, met an de -
re woor den dat hun pa ral lel lis me geen zin vol le uit spra ken over 
het be wust zijn kan om vat ten (ter wijl het nu juist on der meer
een po si tie is over het be wust zijn). 

We moe ten dus wer ke lijk om puur lo gi sche re de nen aan ne -
men dat het be wust zijn ook in vloed uit oe fent op het brein2. Dit 
be te kent dat zelfs een pa ral lel lis ti sche aan pas sing van het
com pu ter mo del dit mo del niet kan red den.

Rehabilitatie van de persoonlijke geest
Al eeu wen lang we ten we dat de her se nen in al ler lei op zich ten 
in vloed uit kun nen oe fe nen op de geest (Ri vas, 1993, 2003a).
Dit heeft som mi gen er toe ge bracht aan te ne men dat de geest
vol le dig neer komt op een pro duct van het brein. Door de op -
komst van het com pu ter mo del leek deze vi sie op het eer ste ge -
zicht aan ne me lij ker te zijn ge wor den dan ooit te vo ren. Toch is 
bij na de re ana ly se ge ble ken dat zij echt bij voor baat on houd -
baar is. Ken ne lijk zijn her se nen en geest twee apar te za ken die
el kaar we der zijds ac tief be ïnvloe den. 

Neu ro lo gi sche stu dies over de in vloed van de her se nen op
de geest ho ren zo re de lij ker wijs ge zien ook nooit meer ge zien
te wor den als ar gu men ten voor het ma te ri a lis me3. Het tijd perk
van het ma te ri a lis me (in de re duc tie ve zin en in de vorm van
een iden ti teits the o rie) en epi fe no me na lis me hoort ein de lijk de -
fi ni tief af ge slo ten te wor den. Dit geldt niet al leen voor de
men se lij ke geest, maar net zo goed voor dier lijk be wust zijn
(Ri vas, 1999a). 

De pa ra psycho lo gie kan hier bij een be lang rij ke rol spe len
door alle fe no me nen die zo lang ge ne geerd wer den doord at ze
strij dig zijn met ma te ri a lis me en het com pu ter mo del van de
geest, waar on der bij na dood er va ring en met ve ri die ke waar ne -
ming en, meer dan ooit voor het voet licht te breng en (Ri vas,
1999b, 2000, 2003c, 2003e; Van Lom mel et al, 2001; Smit,
2003). Er is geen enk ele re den om re ke ning te hou den met het
naar ver luidt ‘in dru kwek ken de be wijs ma te ri aal’ voor de stel -
ling dat de geest vol le dig be paald wordt door de her se nen, om -
dat die stel ling al bij voor baat ver wor pen moet wor den. De
we ten schap pe lij ke ge ge vens moe ten wor den ge ïnter preteerd
bin nen een ka der van houd ba re voor on der stel ling en, zo dat het 
ma te ri a lis me en fy si ca lis me bij voor baat ge dis kwa li fi ceerd
zijn als zo’n ka der. 

Dit geldt dus ook voor bij na dood er va ring en die niet zo
maar af ge daan mo gen wor den als een spe ci aal soort hal lu ci na -
ties van een ster vend brein, al leen maar om dat de re la tie tus sen 
geest en her se nen op ge vat zou moe ten wor den als een re la tie
tus sen soft wa re en har dwa re. De ver hou ding tus sen be wust zijn 
en brein ligt bij voor baat an ders, en daar mee zijn ma te ri a lis -
tische be zwa ren te gen een spi ri tu e le in ter pre ta tie van BDEs
ook niet lang er steek hou dend.
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Van uit deze ge dach teng ang heb ik in juni 2003 de voor zit ter
van Skep sis, eme ri tus hoog le raar Joop Door man, via Jan Wil -
lem Nien huys uit ge daagd on line met mij in dis cus sie te gaan
over het epi fe no me na lis me en de in vloed van de geest op de
wer ke lijk heid (Ri vas, 2003d). Ter wijl ik dit schrijf (herfst
2004), heeft prof. Door man nog op geen enk ele ma nier op
deze uit da ging ge re a geerd. 

Uit mijn rui me er va ring met het zo ge he ten Ja mes Ran di
Edu ca ti o nal Foun da ti on-fo rum op het in ter net, maak ik op ik
dat skep ti ci in het al ge meen niet be reid zijn om de kracht van
ana ly ti sche ar gu men ten te on der ken nen als het om ma te ri a lis -
me en fy si ca lis me gaat. Als blijkt dat der ge lij ke ar gu men ten
niet be rus ten op sim pe le denk fou ten, stel len ze meest al dat ze
de son danks ge woon “niet re le vant” zijn. 
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Noten
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van het James Randi Ed u ca tional Foun da tion Fo rum met kleurrijke
namen als In ter est ing Ian, Dr. Stu pid en Dancing Da vid.
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3. Vergelijk Braude, 2003. Overigens zijn er ook hedendaagse
neurologen die belangstelling tonen voor de theorie van een ziel die in
wisselwerking staat met het brein, zoals Dick Bur gess van de
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