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Eugène de Rubini Succes in uitverkocht Concertgebouw

Telepathische
toertocht
dwars door
Amsterdam
Een eeuw geleden was Amsterdam in de ban
van de Oost-Europese telepaat Eugène de
Rubini. Slaapdronken wankelde het medium
over theaterpodia, in de gaten gehouden
door wetenschappers en journalisten die
zijn geheim probeerden te ontrafelen.

Jaap Bos en Friso Hoeneveld
AMSTERDAM

H

etisvrijdag6juni
1919,eendruilerige dag, iets voor
drie uur ’s middags. In Café
Américain staan
tientallen genodigden – journalisten,academici,
medicienandere
notabelen– tewachtenophetoptredenvaneen
telepaat uit Wenen. De gasten krijgen een gedruktvelletjeinstructiesuitgereikt.‘Telepathie
isgeengedachtenlezen,’staater,‘maarhetvermogen een opdracht uit te voeren die iemand
slechtsingedachtengeeft.’Nadereuitlegkomt
van de impresario, Heinrich Lauterstein, een
jonge, energieke vent met een onaangename,
snerpende stem. De telepaat, vertelt hij in een
mengelmoesje van Duits en diverse dialecten,
zalzodadelijk‘involkomenpassievetoestand’
opdrachtenvanhetpubliekuitvoeren.
Eenwillekeurigepersoonuitdezaalzalhem
daarbijleiden,enkelenalleendooraandeopdrachttedenken.Ookhet‘comitévancontrole’
wordt aan het publiek voorgesteld. Hollandse
geleerdenvannaamenfaamenenkelejournalisten gaan erop toezien dat alles volgens de
strengeregelsderwetenschapverloopt.Aanhet
hoofdstaatprofessorKoosvanRees,histoloog
en behalve hoogleraar ook christen-anarchist,

 eheelonthouder en humanist. Hij is zo ruim
g
vangeestdathijzichwelaanditavontuurdurft
teverbinden.
Op het toneel verschijnt een tengere, bleke
man,27jaaroudpas.Metzijn‘sensuelelippen,
hogejukbenenenmetﬂuweelomﬂoersteogen’
is hij een betoverende verschijning. Als een
slaapwandelaar staat Eugène de Rubini op de
bühne, zwijgend verzonken in zijn eigen vergeestelijktewereld,klaarvoorzijn‘experiment
in het gebied der hogere metafysica’. Hij is
proeﬂeiderenproefpersoonineen.
Zoekend,nerveustastend,‘alsofeenonrustige
kracht hem plotseling voortstuwt’, gaat hij
dwarsdoorderijen,somsweifelend,danweer
vastberaden.Hijstoptplotselingergensenwijst
met absolute zekerheid een eerder verstopt
objectaan,eenkrant,eenhorloge,eenstellistig
verborgen spelden. Het publiek is verbluft en
ookhetcontrolecomitémoettoegeven:bedrog
lijktuitgesloten.

Controverse
Niemandbegrijptwatzichzojuistvoorhunogen
heeftafgespeeld.IsraëlZeehandelaaroppertin
hetAlgemeen Handelsblad datDeRubiniminiemespiersignalenoppikt,diedemeestemensen
ontgaan,maarhembelangrijkeinformatieverschaﬀen.De‘spierleeshypothese’maaktverhittediscussieslostussenvoor-entegenstanders.
Sommigenvindenhetalknapalsdetelepaatal-

leenmaarhypersensitiefzouzijn,anderenvermoeden bedrog. Het woord ‘pseudotelepaat’
valt.VanachterhalfgelokenoogledenheeftDe
Rubini bijzonder goed in de gaten wat er allemaalomhemheenvoorvalt,oppertdeeen.Misschienﬂuistertdeimpresariohemwelopdrachtenin,veronderstelteenander.Decontroverse
doetdezaakbepaaldgoed.
In Café Américain heeft het controlecomité
ookeengeheimeopdrachtvoorbereid,dieineen
verzegeldeenveloppeterbewaringisafgegeven.
AanDeRubinidetaakomdeopdracht‘ergensin
Amsterdam’ te vervullen zoals is beschreven.
Het gezelschap verlaat de zaal en stapt in een
tientalgereedstaandetaxi’s.DeRubinistaatin
avondkostuum, blootshoofds, naast de chauffeur, hij wijst naar voren als een veldheer. De
stoettrektkriskrasdoordestad.

→ Eugene de Rubini geeft in 1919 per taxi een
telepathische demonstratie door Amsterdam.
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Soms wordt haltgehouden als de telepaat de
wegevenkwijtisendandromteenmeutetoeschouwersomhemheen.TeruginhetAméricain wordt de verzegelde enveloppe opengescheurd en de inhoud voorgelezen. En
verdraaid,deinstructieskomenvrijwelgeheel
overeenmetdetakendieDeRubinionderweg
heeftuitgevoerd.DetoertochtdoorAmsterdam
isnietalleenalstelepathischedemonstratiegeslaagd, maar ook als reclamestunt, want het
bravourestukje wordt nog tweemaal herhaald.
DeRubiniiszosuccesvoldathijineenmaand
tijdvierkeerineenuitverkochtConcertgebouw
staat.Erwordtgevochtenomtoegangskaartjes,

Ouderwets avondje griezelen
Eugène de Rubini schonk
zijn publiek een ouderwets
avondje griezelen, overgoten
met een vleugje oosterse
mystiek en net genoeg
wetenschappelijke schijn om
er een modern tintje aan te
geven. Hij was geen oplichter

en geen goeroe en als hij al
wetenschappelijke pretenties had, dan waren die
lachwekkend naïef. “Doe
nooit alsof je beschikt over
bovennatuurlijke krachten,”
adviseerde Houdini hem. De
Rubini antwoordde: “Ik heb

nooit beweerd over bovennatuurlijke krachten te
beschikken. Alles wat ik
doe, bereik ik langs natuurlijke weg.”
De Rubini overleed in 1964
in de Verenigde Staten,
eenzaam en berooid.

