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In memoriam Cornelis Verhoeven,
auteur van, onder veel meer, 
Inleiding tot de verwondering (1967)
en van het kleine maar fijne, in een ISVW-reeks
postuum verschenen,
Twaalf confidenties (2001)



“De waarheid is heden ten dage zó verduisterd en de leugen 
zó onwrikbaar, dat je de waarheid alleen nog maar kunt 
vinden als je haar echt liefhebt.” 

Blaise Pascal, ca. 1660

“Als Protagoras gelijk heeft, toen hij stelde dat de waarheid  
niets anders is dan de overeenstemming van de dingen met 
de mening die ieder mens er zich over vormt, dan zou 
iedereen even redelijk zijn. Dat is uiteraard grote onzin.”

Plato, Cratylus, ca. 385 v.Chr. 

“Een van de opmerkelijke kenmerken van onze cultuur is dat 
er zoveel flauwekul verteld wordt. Iedereen weet dat. Ieder 
van ons draagt er het zijne toe bij.” 

Harry Frankfurt, On Bullshit, 2005



routebeschrijving
• De regel van Rosling (systematische fouten)

+ 4 vuistregels van Ola
• De regel van Gardner (pseudowetenschap)

– Corrolarium van The Lancet (het geheugen van water)
• De regel van Hume (over bewijslast)
• De regel van Stevin (wonder en is gheen wonder)
• De regel van Pascal (wat is een wonder?)
• De tegel van Hegel (dynamiek van de verwondering)
• Wonderen in de filosofie
• Wat is úw wonder & bijpassende regel?
• Wat lieten we liggen?
• 13 confidenties



Hans Rosling & Zn

https://www.youtube.com/watch?v=Sm5xF-
UYgdg

https://www.youtube.com/watch?v=Sm5xF-UYgdg


Hoe is het met ons gesteld?



welke horizontale lijn is het langst, A of B?

A

B



Een actie van Greenpeace
Give Mother Earth a Wedding Ring





De regel van Gardner

De lange en treurige geschiedenis van de 
parapsychologie heeft in ieder geval deze 
wetmatigheid opgeleverd: er is een omgekeerd 
evenredig verband tussen de strengheid van een 
experimentele situatie en de grootte van het 
gemeten effect.

Corrolarium van The Lancet: “hoe meer verdund het 
bewijs voor homeopathie, hoe groter haar 
populariteit”



De regel van Hume
“Of Miracles” in An Inquiry Concerning Human Understanding, 

1748
“Nothing is so convenient as a decisive argument […] which

must at least silence the most arrogant bigotry and 
superstition and free us from their impertinent solicitations. 
I flatter myself that I have discovered an argument of a like
nature which, if just, will, with the wise and learned, be an
everlasting check to all kinds of superstitious delusion, and 
consequently will be useful as long as the world endures; 
for so long, I presume, will the accounts of miracles and 
prodigies be found in all history, sacred and profane.”

…
“A wise man […] proportions his belief to the evidence.”



“No testimony is sufficient to establish a miracle
unless the testimony be of such a kind that its
falsehood would be more miraculous than the fact
which it endeavors to establish.”

Voorbeeld:

ALS het nóg onwaarschijnlijker is dat de getuigenis van levitatie 
door middel van meditatie niet zou kloppen, dan dat de 
levitatie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, DAN wordt TM 
geloofwaardig. Maar alleen dan!

A is een wonder dda p(A) > p(waarnemingsfout A)



De regel van Stevin

wat in 
eerste
instan-
tie
won-
derlijk
is….

…  is 
vaak
wel 
ver-
klaar-
baar



Maar wat ís in eerste instantie 
wonderlijk?

àDe regel van Pascal in Pensées (1670)

“Moet iets, om een wonder te zijn, de krachten van de 
mensen, de bose geesten en de engelen en van heel 
de geschapen natuur te boven gaan? […]

Is het niet voldoende dat het uitstijgt boven de 
natuurlijke kracht van de middelen die men ervoor 
gebruikt, want ik ben van mening dat ieder resultaat 
dat de natuurlijke kracht van de ervoor gebruikte 
middelen overstijgt, wonderbaarlijk is.”





Maria Joao Pires en Riccardo Chailly

https://www.youtube.com/watch?v=fS
64pb0XnbI

https://www.youtube.com/watch?v=fS64pb0XnbI


Goya:

Perro
Semihundido

ca.  1820



https://www.youtube.com/wat
ch?v=XJ3Z0wHPzSw

Messi

https://www.youtube.com/watch?v=XJ3Z0wHPzSw


Dynamiek van de verwondering

De mens die zich nog 
nergens over 

verwondert, leeft 
nog in doffe 

stompzinnigheid 
voort.

Leve de 
doffe 
stomp-
zinnig-
heid!



Wonderen in de filosofie
• Waar komt bewustzijn vandaan (waar is het goed 

voor?) – zie Peter Watts
• Hoe kan het zijn dat ons verstand zozeer neigt naar 

systematische inschattingsfouten?

• Edmund Gettier, Is Justified True Belief Knowledge?, 
1963

• De banaliteit van het kwaad (?!)
• De principiële onderbepaling van theorieën over de 

werkelijkheid
• Waarom is er iets, veeleer dan iets?



Wat is úw wonder?

Kies per tafel 1 frappant wonder en verwonder 
daarmee het plenum

(En is er een r/tegel aan te koppelen?)



Wat lieten we liggen?

• de vraag naar de geloofwaardigheid van 
wetenschap

• grenzen aan de rede
• ‘toeval en is geen toeval’
• (modieuze) flauwekul
• religieus geloof
• de verhouding tussen wetenschap en gezond 

verstand
• het onwaarschijnlijke gebeurt voortdurend
• cultuurpessimisme (de bubbel)



13 confidenties…


