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OVerzicHtsartikel

Het religieuze brein
micHiel Van elk 

samenVatting

Recent neurowetenschappelijk onderzoek heeft nieuwe kennis opgeleverd over de neurale basis van 

religie en spiritualiteit. Bij religieuze en spirituele ervaringen worden verschillende hersengebieden actief 

die elk een specifieke functie hebben. Religieuze visioenen en hallucinaties zijn te begrijpen vanuit een 

verstoorde activiteit in hogere orde visuele gebieden in de temporale cortex, wat resulteert in het zien 

van bekende personen en entiteiten. Bidden en nadenken over God doet een beroep op hersengebieden 

die betrokken zijn bij het mentaliseren en die ook gebruikt worden om na te denken over wat andere 

personen van plan zijn. Spirituele eenheidservaringen zijn te verklaren als een gevolg van veranderde 

activiteit in de superieure pariëtale cortex en de temporaal-pariëtale junctie – hersengebieden die 

een belangrijke rol spelen bij het tot stand komen van het beeld van ons lichaam. Op deze manier 

wordt inzichtelijk hoe verschillende hersengebieden betrokken zijn bij verschillende aspecten van 

religie en religieuze ervaringen. Neurowetenschappelijk onderzoek naar religie dwingt ons echter niet 

vanzelfsprekend om een reductionistisch standpunt in te nemen, waarbij religie wordt gereduceerd tot 

louter hersenactiviteit. Neurowetenschappelijke bevindingen kunnen compatibel zijn met zowel een 

theïstisch als een atheïstisch wereldbeeld, afhankelijk van de vooronderstellingen van de onderzoeker. 

Trefwoorden: brein, neurowetenschap, religie, spiritualiteit.

Het religieuze brein

De neurowetenschap heeft de afgelopen decennia 
veel belangrijke inzichten opgeleverd in het func-
tioneren van het menselijke brein. Men begrijpt 
steeds beter hoe herinneringen opgeslagen wor-
den, hoe taal tot stand komt en hoe het brein zich 
ontwikkelt gedurende de loop van het leven. We 
lezen in populairwetenschappelijke boeken over het 
babybrein, het puberende brein en het senioren-
brein. Maar wat is er nu eigenlijk bekend over het 
religieuze brein? Kan de neurowetenschap de hoge 
verwachtingen ten aanzien van een sluitend verkla-
ringsmodel voor onze subjectieve ervaring waarma-
ken? Bestaat er zoiets als een God spot, die aan de 

basis ligt van religieuze en mystieke ervaringen? 
 In dit artikel zal ik dieper ingaan op deze vragen. 
Ik zal laten zien dat we op basis van de huidige ken-
nis over het brein, goed kunnen begrijpen hoe ver-
schillende hersengebieden betrokken zijn bij het tot 
stand komen van religieuze en spirituele ervaringen. 
Ik bespreek achtereenvolgens: 1) de rol van de tem-
poraalkwab bij religieuze hallucinaties en visioenen; 
2) de rol van mediale prefrontale hersengebieden bij 
bidden en mentaliseren en 3) de rol van de pariëtaal-
kwab en de temporaal-pariëtale junctie bij spirituele 
en mystieke ervaringen. Ten slotte zal ik kort stil-
staan bij de filosofische en theologische implicaties 
van neurowetenschappelijk onderzoek naar religie. 
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VisiOenen & Hallucinaties 
Een belangrijke evolutionaire theorie over het ont-
staan van het geloof in bovennatuurlijke machten, 
zoals God, de duivel, engelen en demonen, heeft 
als uitgangspunt dat dit geloof gebaseerd is op een 
vertekende waarneming van de werkelijkheid (Bar-
rett, 2000). Vanuit een evolutionair oogpunt be-
schouwd is het voordelig om in ambigue situaties 
te denken dat er een andere ‘agent’ (dat wil zeggen 
een ander persoon of een ander dier) aanwezig is. 
Stel: je bent op weg naar huis en je kunt door een 
donkere steeg lopen. Je meent echter dat je in de 
steeg iets ziet bewegen maar je bent er niet zeker 
van wat het precies is. De veiligste optie in dit geval 
is om een blokje om te lopen. Mocht er zich een 
overvaller in de steeg bevinden, dan heb je op die 
manier misschien wel je leven gered. En als er 
geen overvaller was, dan heb je hooguit een iets 
langere route naar huis gelopen. Het is in ambigue 
situaties dus altijd voordeliger om ervan uit te gaan 
dat er mogelijk gevaar dreigt en dat er een andere 
‘agent’ aanwezig is, dan ervan uit te gaan dat er 
geen gevaar is. Voortbouwend op deze redenering 
is wel gesuggereerd dat onze waarneming geken-
merkt wordt door een overactief aanwezigheidsdetec-
tiemechanisme, dat er voortdurend op gericht is om 
de aanwezigheid van andere personen en dieren in 
de omgeving te detecteren. De zogenaamde false 
positives die dit mechanisme genereert, zouden aan 
de basis kunnen liggen van ons geloof in onzicht-
bare en bovennatuurlijke machten. Meer specifiek: 
het gevoel dat wij voortdurend gadegeslagen wor-
den in ambigue situaties, bekrachtigt het idee dat 
er een alziende en alomtegenwoordige onzichtbare 
agent aanwezig is. Het overactief aanwezigheidsde-
tectiemechanisme biedt als zodanig dus een evoluti-
onair voordeel en als relatief onschuldig bijproduct 
ontstond daarmee het geloof in bovennatuurlijke 
machten. Dit is een evolutionaire verklaring van 
religie die ervan uitgaat dat het geloof in God geen 
direct evolutionair voordeel oplevert. 
 Het lastige met dit soort verklaringen is dat het 
moeilijk is om ze empirisch te falsificeren. Ze heb-
ben namelijk betrekking op een evolutionair proces 
dat zich ooit – in het verre verleden – zou hebben 
voltrokken. De vraag is of er vandaag de dag nog 
steeds een directe (causale) relatie bestaat tussen het 
waarnemen van illusoire patronen en het geloof in 

bovennatuurlijke machten. Verschillende onderzoe-
ken wijzen erop dat gelovigen in het algemeen iets 
gevoeliger zijn voor het zien van illusoire patronen 
en het detecteren van mensachtige figuren (Barnes 
& Gibson, 2013; Van Elk, 2013). Het zou dus kun-
nen dat gelovigen een sterker ontwikkeld overactief 
aanwezigheidsdetectiemechanisme hebben, wat 
hen gevoeliger maakt voor het ervaren en zien van 
mensachtige patronen. Bij dit type onderzoek blijft 
het echter de vraag wat oorzaak en wat gevolg is: 
maakt een vertekende waarneming mensen gevoeli-
ger voor religie, of maakt religie mensen gevoeliger 
voor het waarnemen van mensachtige patronen? 
Door een proces van cultureel en sociaal leren be-
paalt religie namelijk voor een belangrijk deel hoe 
wij de wereld waarnemen. Personen die religieus 
worden opgevoed zijn wellicht vertrouwder met het 
idee van een bovennatuurlijke macht en zijn eerder 
geneigd om in ambigue informatie patronen waar 
te nemen die gezien kunnen worden als bevestiging 
van het bestaan van een hogere macht.
 De neurowetenschap biedt indirect ondersteuning 
voor het idee dat geloof in bovennatuurlijke mach-
ten gerelateerd is aan het waarnemen en detecteren 
van mensachtige patronen. De hersengebieden die 
betrokken zijn bij het waarnemen van andere perso-
nen bevinden zich met name in de temporaalkwab 
– een hersengebied dat zich aan de zijkant van het 
brein bevindt (zie afbeelding 1). De temporaalkwab 
is sterk verbonden met de occipitale cortex aan de 
achterkant van het brein, waar visuele informatie 
verwerkt wordt. Gebieden in de temporaalkwab zijn 
onder andere gespecialiseerd in complexe visuele 
waarneming. Het fusiforme gezichtsgebied is bij-
voorbeeld een hersengebied dat specifiek betrok-
ken is bij het herkennen van gezichten: hier liggen 
als het ware de ‘afbeeldingen’ opgeslagen van de 
personen die wij goed kennen (Kanwisher & Yovel, 
2006). De superieure temporale sulcus (STS) en 
het midden temporele gebied (MTG) zijn betrok-
ken bij het waarnemen van menselijke beweging: 
als we iemand zien lopen of mensachtige beweging 
zien, dan wordt dit gebied actief (Scholl & Tremou-
let, 2000). In de superieure temporal gyrus vindt de 
auditieve waarneming plaats en dit gebied is onder 
andere betrokken bij het herkennen van stemmen 
van personen die we goed kennen (Belin, Zatorre, 
Lafaille, Ahad & Pike, 2000).

micHiel Van elk
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Het religieuze brein

Verschillende onderzoeken laten zien dat een ver-
stoorde activiteit in de temporaalkwab kan leiden 
tot visioenen, hallucinaties en religieuze ervarin-
gen. Auditieve hallucinaties bij schizofrenie patiën-
ten worden bijvoorbeeld vaak in verband gebracht 
met activiteit in de STG, terwijl er geen sprake is 
van auditieve input (Allen, Laroi, McGuire & Ale-
man, 2008). De patiënt ‘hoort’ een stem, zonder 
dat er een persoon aanwezig is. Op een zelfde wijze 
kan verstoorde activiteit in bijvoorbeeld het fusi-
forme gezichtsgebied leiden tot het ‘zien’ van een 
persoon, terwijl er feitelijk niemand is (Ffytche, 
Howard, Brammer, David, Woodruff & Williams, 
1998). Dit soort hallucinaties kan ook spontaan op-
treden bij patiënten met temporaalkwab epilepsie. 
In de literatuur wordt vaak gewezen op het verband 
tussen temporaalkwabepilepsie en religie (Saver & 
Rabin, 1997). Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 3 
tot 4 procent van de personen met epilepsie wel-
eens bijzondere religieuze ervaringen heeft gehad, 
zoals het zien van een visioen van een religieus 
figuur, het horen van Gods stem of het ervaren van 
sterke emoties door Gods aanwezigheid. Op basis 
van de huidige medisch-wetenschappelijke kennis 
worden de ervaringen van belangrijke religieuze 
figuren en mystici, zoals Paulus, Mohammed of 
Teresa van Avila, vaak beschouwd als het gevolg 
van een specifieke vorm van temporaalkwabepilep-
sie. Dostojewski was een bekend epilepticus die in 
lyrische bewoordingen schreef over het gevoel van 
religieuze extase dat kon optreden, kort vooraf-
gaand aan een epileptische aanval.
 De Amerikaanse onderzoeker Michael Persinger 
heeft een zogenaamde God-helm ontwikkeld, waar-
mee de temporaalkwab direct gestimuleerd zou 
kunnen worden door elektromagnetische stimulatie 
(Persinger, 2001). Tijdens deze experimenten rap-
porteren proefpersonen allerhande bovennatuurlijke 
ervaringen, zoals het ‘voelen van een aanwezigheid’, 
het zien van geesten of gezichten en het horen van 
stemmen. Persinger concludeert naar aanleiding 
van dit onderzoek dat hij de neurale basis van geloof 
in God ontdekt heeft. Critici wijzen er echter op dat 
de gebruikte stimulatie te zwak is om daadwerke-
lijk door te kunnen dringen tot het brein. Daarnaast 
speelt de suggestibiliteit van de proefpersoon waar-
schijnlijk ook een grote rol bij de gevonden effecten. 
Een Zweedse onderzoeksgroep ontdekte dat de reli-

gieuze en spirituele ervaringen optraden, onafhan-
kelijk van of de helm aan- of uitstond (Granqvist, 
Fredrikson, Unge, Hagenfeldt, Valind, Larhammar 
& Larsson, 2005). De gevoeligheid van de proefper-
soon voor suggestie bleek de belangrijkste voorspel-
ler van het optreden van religieuze ervaringen. Daar-
mee lijkt de God-helm vooral op een placebo-effect 
te berusten: als je erin gelooft, dan werkt het.
 Religieuze en spirituele ervaringen kunnen wél 
direct opgewekt worden, als gevolg van het gebruik 
van geestverruimende middelen. Binnen veel in-
heemse religies vormt het innemen van drugs, 
zoals het drinken van thee met ayahuasca, een 
manier om in contact te komen met een hogere 
werkelijkheid. Uit hersenonderzoek blijkt dat het 
innemen van deze drugs resulteert in activiteit in 
de visuele hersengebieden, die vergelijkbaar is in 
sterkte met de activatie die optreedt bij het daad-
werkelijk zien van personen (De Araujo, Ribeiro, 
Cecchi, Carvalho, Sanchez, Pinto, De Martinis, 
Crippa, Hallak & Santos, 2012). Deze bevindingen 
laten zien dat de temporaalkwab betrokken is bij de 
visuele en auditieve waarneming en dat verstoorde 
activatie in dit gebied kan leiden tot hallucinaties, 
visioenen en religieuze ervaringen. 

Afbeelding 1. Hersengebieden die betrokken zijn bij 
het waarnemen van gezichten, menselijke beweging 
en geluid. 

antrOpOmOrfisme & mentaliseren

In veel religies worden bepaalde gebeurtenissen toe-
geschreven aan de invloed van een hogere macht. 
Een orkaan wordt door sommige gelovigen bijvoor-
beeld als de straf van God beschouwd, terwijl het 
beter worden van een familielid na gebed als een 
zegen van God wordt geïnterpreteerd. In deze voor-
beelden wordt een intentionele verklaring gegeven 
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voor een fysiek verschijnsel. Ontwikkelingspsycho-
logisch onderzoek laat zien dat deze manier van 
denken al vroeg in de ontwikkeling ontstaat (Kele-
men, 1999). Kinderen van vijf jaar zijn geneigd om 
intentionele verklaringen te geven voor het bestaan 
van objecten. Op de vraag waarom een rots puntig 
is, gaven vijfjarigen bijvoorbeeld als antwoord dat op 
die manier de dieren hun rug aan de rots konden 
krabben. Op basis van dit soort onderzoek wordt wel 
gesuggereerd dat de mens een universele en aange-
boren neiging heeft om intentionele verklaringen te 
geven en te denken in termen van ‘design’.
 Het geven van intentionele verklaringen doet 
een sterk beroep op ons vermogen om te menta-
liseren. Onder mentaliseren wordt het vermogen 
verstaan om mentale toestanden toe te schrijven 
aan andere personen. Als je bij thuiskomst bij-
voorbeeld ziet dat je partner al je spullen op de 
grond heeft gegooid, dan neem je aan dat hij of zij 
zeer waarschijnlijk ergens boos over is. In dit geval 
schrijf je een mentale toestand – namelijk boos-
heid – toe aan een ander persoon. Bij religie wordt 
een mentale toestand vaak toegeschreven aan een 
onzichtbare of bovennatuurlijke entiteit. 
 Het vermogen om te mentaliseren is experi-
menteel onderzocht met behulp van bijvoorbeeld 
de ‘geometrische figuren-taak’. In deze taak krijgen 
deelnemers een filmpje te zien waarin geometri-
sche figuren zichtbaar zijn die op een bepaalde 
manier bewegen. Uit onderzoek blijkt dat veel deel-
nemers de neiging hebben om de beweging van de 
figuren in intentionele termen te beschrijven. Deel-
nemers rapporteren bijvoorbeeld dat ‘de driehoek 
boos is op het vierkant’ of dat ‘de cirkel probeert 
om tussenbeiden te komen’. De bevinding dat veel 
deelnemers deze beschrijvingen spontaan geven is 
interessant, omdat er op het scherm slechts bewe-
gingen van abstracte geometrische figuren zicht-
baar zijn. Het experiment laat zien dat mensen de 
eigenschap hebben om antropomorfe beschrijvingen 
te geven van de werkelijkheid. De neiging tot an-
tropomorfisme is universeel en komt tot uiting 
op allerlei terreinen. We antropomorfiseren ons 
huisdier, onze computer en onze auto. En zoals 
de eerder genoemde voorbeelden laten zien, antro-
pomorfiseren gelovigen ook natuurverschijnselen 
en andere fysieke gebeurtenissen. 
 Een belangrijke theorie over religie stelt dat de 

universele neiging tot antropomorfisme aan de basis 
ligt van religie (Guthrie, 1993). Het toeschrijven van 
intentionele eigenschappen aan een hogere macht, 
zoals God, is een typerend kenmerk van veel religies. 
In vrijwel alle religies komen goden voor met mens-
achtige eigenschappen. De God van het Oude Tes-
tament is bijvoorbeeld boos, verdrietig of jaloers. In 
veel klassieke religies, zoals binnen het oude Egypte 
of Griekenland, worden goden vaak op mensachtige 
wijze afgebeeld. De theoloog Harry Kuitert heeft ge-
constateerd dat het godsbeeld van veel gelovigen ook 
zeer sterk antropomorf is. Veelzeggend is in dit op-
zicht zijn uitspraak dat ‘alles wat over boven gezegd 
kan worden, van beneden komt’. 
 De laatste jaren heeft de neurowetenschap inte-
ressante inzichten opgeleverd over de neurale basis 
van mentaliseren en antropomorfisme. Uit onder-
zoek blijkt dat drie hersengebieden hierbij een cen-
trale rol spelen: de mediale prefrontale cortex, de su-
perieure temporale sulcus en de temporaal-pariëtale 
junctie (zie afbeelding 2). Deze gebieden worden 
niet alleen actief als we intenties toeschrijven aan 
geometrische figuren, maar ook als we nadenken 
over wat anderen van plan zijn of als we ons ver-
plaatsen in de gedachten van anderen. De superi-
eure temporale sulcus is specifiek betrokken bij het 
waarnemen en detecteren van menselijke beweging 
en het interpreteren van zintuiglijke informatie op 
een antropomorfe manier. De temporaal-pariëtale 
junctie is onder andere betrokken bij het zich ver-
plaatsen in het perspectief van de ander. De mediale 
prefrontale cortex is betrokken bij de meer reflec-
tieve aspecten van mentaliseren, zoals het nadenken 
over iemands’ intenties of gedachten.
 Een eerste aanwijzing dat mentaliseren een rol 
speelt bij religie wordt gevonden in onderzoek naar 
autisme. Een belangrijke theorie stelt dat autisme 

micHiel Van elk

Afbeelding 2. Hersengebieden die betrokken zijn bij 
mentaliseren en het toeschrijven van intenties.
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gekenmerkt wordt door problemen op het gebied 
van mentaliseren en het verplaatsen in de gedach-
ten van andere personen. Uit onderzoek blijkt dat 
autistische personen in het algemeen iets minder 
religieus zijn dan niet-autistische personen (Noren-
zayan, Gervais & Trzesniewski, 2012). Daarnaast 
blijkt uit statistische analyses dat deze relatie ge-
medieerd wordt door het vermogen om te kunnen 
mentaliseren (zie ook het artikel van Hanneke 
Schaap-Jonker in dit nummer). Autistische perso-
nen zijn iets minder goed in staat om te mentalise-
ren en deze beperking ligt ten grondslag aan de ver-
minderde religiositeit van autistische personen.
 Op basis van neurowetenschappelijk onderzoek 
kan ook gesteld worden dat mentaliseren betrokken 
is bij verschillende aspecten van religie. In een on-
derzoek werd aan religieuze deelnemers bijvoorbeeld 
gevraagd om in de MRI-scanner een geïmproviseerd 
gebed te bidden (Schjoedt, Stdkilde-Jorgensen, Geer-
tz & Roepstorff, 2009). Als controleconditie moes-
ten de deelnemers een gestandaardiseerd gebed 
opzeggen (vergelijkbaar met het ‘Onze Vader’) en 
er was een niet-religieuze controle conditie waarbij 
deelnemers een gedicht moesten reciteren. Uit het 
onderzoek bleek dat de gebieden die betrokken zijn 
bij mentaliseren, zoals de mediale prefrontale cor-
tex, het sterkst actief werden tijdens spontaan gebed. 
Daarmee laat dit onderzoek zien dat de interactie 
met een bovennatuurlijke macht, zoals God, gepaard 
gaat met activiteit in hersengebieden die ook betrok-
ken zijn bij alledaagse sociale interactie.
 In een ander onderzoek werd aan deelnemers ge-
vraagd om van een aantal uitspraken aan te geven 
in hoeverre ze het met de bewering eens of oneens 
waren (Kapogiannis, Barbey, Su, Zamboni, Krueger 
& Grafman, 2009). Sommige uitspraken gingen 
specifiek over de betrokkenheid van God in deze we-
reld, zoals: ‘God straft wel eens’ of ‘God beschermt 
alle mensen’. Het onderzoek liet zien dat naden-
ken over de betrokkenheid van God gepaard ging 
met activiteit in de mediale prefrontale cortex – een 
hersengebied dat ook betrokken is bij het nadenken 
over de mentale eigenschappen van andere perso-
nen. Ander hersenonderzoek ondersteunt deze be-
vindingen (Ge, Gu, Ji & Han, 2009). In een taak 
waarbij proefpersonen moesten aangeven in hoever-
re bepaalde positieve en negatieve eigenschappen 
van toepassing waren op ‘Jezus’, ‘God’ of ‘Boeddha’, 

werden vergelijkbare hersengebieden actief als bij 
het nadenken over of deze eigenschappen van toe-
passing waren op concreet bestaande personen. 
 Samenvattend kan gesteld worden dat verschillen-
de onderzoeken hebben laten zien dat geloof in God, 
bidden en het nadenken over de eigenschappen van 
God, een sterk beroep doen op ons vermogen om te 
mentaliseren en gepaard gaan met activiteit in her-
sengebieden die ook betrokken zijn bij het nadenken 
over de eigenschappen van andere personen. 

eenHeidserVaringen

Wie wel eens in een berglandschap heeft gewan-
deld kan zich goed voorstellen hoe het voelt om 
overweldigd te worden door de schoonheid van de 
natuur: het besef van tijd en ruimte verdwijnt. Men 
ervaart ontzag en een diepe verbondenheid met de 
natuur. Tijdens zo’n ervaring is men zich extra be-
wust van de kwetsbaarheid van het leven en van de 
eigen nietigheid, waardoor alles vanuit een breder 
en alomvattender perspectief wordt gezien. In de 
wetenschappelijke literatuur spreekt men als het 
over dit soort ervaringen gaat, wel van een spiri-
tuele of eenheidservaring (Piedmont, 1999). Een 
centraal kenmerk van spirituele ervaringen is dat 
een gevoel van eenheid met de omgeving ervaren 
wordt (Emmons & Paloutzian, 2003). Tijdens spi-
rituele ervaringen voelen mensen de grenzen van 
hun eigen lichaam vervagen, ze voelen zich één 
worden met de wereld om hen heen en ze ervaren 
dat op een dieper niveau alles en iedereen met el-
kaar verbonden is. Spirituele ervaringen zijn van 
alle tijden en culturen en zijn onafhankelijk van 
specifieke religieuze tradities (Piedmont & Leach, 
2002). Op basis van de universaliteit van spiritu-
ele ervaringen is wel gesuggereerd dat spiritualiteit 
kennelijk een biologische basis heeft en diep ver-
ankerd is in het menselijke brein. 
 De laatste jaren zijn er verschillende onderzoe-
ken gedaan naar de neurologische en biologische 
basis van spirituele ervaringen. Uit onderzoek bij 
tweelingen blijkt bijvoorbeeld dat de aanleg om spi-
rituele ervaringen te hebben erfelijk is en genetisch 
is bepaald (Gillespie, Cloninger, Heath & Martin, 
2003). Dit is onderzocht door aan grote groepen 
tweelingen vragenlijsten voor te leggen waarmee 
gemeten wordt in hoeverre iemand wel eens spi-
rituele ervaringen heeft of heeft gehad. Uit het 
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onderzoek bleek dat de aanleg voor spirituele erva-
ringen een genetische basis heeft en dat de score 
op de spiritualiteitsvragenlijst voor een groot deel 
verklaard wordt door de gedeelde genetische infor-
matie bij tweelingen. Het is belangrijk om hierbij 
op te merken dat dit niet betekent dat religie of 
spiritualiteit genetisch bepaald wordt. De gevoelig-
heid voor spirituele of religieuze ervaringen kan 
genetisch bepaald zijn, maar wat er precies ervaren 
wordt is afhankelijk van de opvoeding. Of iemand 
protestant is of katholiek, wordt niet door de genen 
bepaald, maar wordt voor honderd procent bepaald 
door de omgeving. 
 Naast genetisch onderzoek, is er de laatste jaren 
ook steeds meer belangstelling voor de neurolo-
gische basis van spirituele ervaringen. Verschil-
lende onderzoekers hebben bijvoorbeeld gekeken 
naar wat er in het brein gebeurt tijdens pieker-
varingen die soms kunnen optreden na intense 
meditatie (Beauregard & Paquette, 2006; Cahn 
& Polich, 2006; Newberg, Alavi, Baime, Pour-
dehnad, Santanna & d’Aquid, 2001; Newberg & 
Iversen, 2003). Eén van de bevindingen is dat de 
eenheidservaring die op kan treden tijdens medi-
tatie gepaard gaat met een afname van activiteit 
in de superieure pariëtale cortex (zie afbeelding 3). 
Dit gebied bevindt zich aan de achterkant van het 
hoofd, precies op de plek waar monniken de ton-
sel dragen en waar orthodoxe Joden een keppeltje 
dragen. Vanuit de neurowetenschappelijke kennis 
over de werking van de superieure pariëtale cortex 
valt goed te begrijpen hoe dit gebied bijdraagt aan 
de fenomenologie van de spirituele eenheidserva-
ring.
 Verschillende onderzoeken hebben laten zien 
dat de superieure pariëtale cortex en de temporaal-
pariëtale junctie (zie afbeelding 3) een belangrijke 
rol spelen bij het integreren van de informatie uit 
verschillende zintuigen en bij het genereren van 
een beeld van ons eigen lichaam. Een verstoorde 
activiteit in deze gebieden ten gevolge van een 
hersenbeschadiging kan bijvoorbeeld leiden tot 
een veranderd beeld van ons eigen lichaam en 
van de ons omringende wereld. Dit wordt mooi 
geïllustreerd door onderzoek naar buitenlichame-
lijke ervaringen (Blanke, Ortigue, Landis & Seeck, 
2002). Zo ontdekte de Zwitserse neuroloog Olaf 
Blanke dat elektrische stimulatie van de temporaal-

pariëtale junctie resulteerde in het opwekken van 
een buitenlichamelijke ervaring. De patiënt rap-
porteerde tijdens de stimulatie het gevoel te heb-
ben haar lichaam te verlaten en boven zichzelf te 
zweven. Herhaalde stimulatie resulteerde steeds in 
dezelfde ervaring. Deze ervaring is waarschijnlijk 
het gevolg van een verstoring in de integratie van 
informatie uit de verschillende zintuigen. Hierdoor 
kan het gevoel ontstaan dat het lichaam zich op een 
andere plek bevindt dan onze visuele waarneming 
suggereert. In vervolgonderzoek heeft men ontdekt 
dat soortgelijke ervaringen ook experimenteel op-
gewekt kunnen worden met behulp van nieuwe 
technieken waarbij onze zintuigen op ingenieuze 
wijze om de tuin worden geleid (Lenggenhager, 
Tadi, Metzinger & Blanke, 2007). Ook deze kunst-
matig opgewekte buitenlichamelijke ervaringen, 
waarbij de proefpersoon het idee had dat hij zich 
op een andere plek bevond dan waar zijn fysieke 
lichaam was, gingen gepaard met een veranderde 
activiteit in de temporaal-pariëtale junctie (Ionta, 
Heydrich, Lenggenhager, Mouthon, Fornari & 
Chapu , 2011).
 Beschadigingen aan de superieure pariëtale cor-
tex kunnen ook resulteren in een verstoorde waar-
neming van het lichaam, zoals bij asomatognosia 
of somatoparaphrenia (Arzy, Overney, Landis & 
Blanke, 2006) Patiënten met somatoparaphrenia 
hebben bijvoorbeeld het idee dat een lichaamsdeel 
dat van henzelf is, eigenlijk van een ander persoon 
is. Bij asomatognosia is de waarneming van het 
lichaam verstoord en kan de subjectieve waarne-
ming ontstaan dat bepaalde lichaamsdelen verdwij-
nen. Deze onderzoeken onderstrepen het belang 
van de pariëtaalkwab en de temporaal-pariëtale 
junctie voor het creëren van een coherent beeld van 
ons lichaam. Verstoorde activiteit in deze gebieden 
leidt tot een veranderd lichaamsbewustzijn, en dit 
mechanisme zou de basis kunnen vormen voor 
de spirituele eenheidservaring die in veel verschil-
lende religies vaak gerapporteerd wordt. 
 In een recent onderzoek werd door Italiaanse 
neuropsychologen zelfs een causaal verband ge-
suggereerd tussen de hierboven beschreven her-
senmechanismen en spirituele ervaringen (Urgesi, 
Aglioti, Skrap & Fabbro, 2010). In dit onderzoek 
werd bij personen die een hersenoperatie moes-
ten ondergaan, voorafgaand en enkele weken na de 
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operatie een spiritualiteitsvragenlijst afgenomen. 
Uit het onderzoek bleek dat personen, bij wie tij-
dens de operatie een deel van de temporaal-pari-
ëtale junctie operatief verwijderd was, een sterke 
toename in gevoeligheid voor spirituele ervaringen 
lieten zien. Een veranderde activiteit in dit gebied 
zou het wellicht makkelijker kunnen maken om de 
grenzen van het eigen lichaam te overstijgen, en 
op die manier personen gevoeliger kunnen maken 
voor een spirituele ervaring.

Afbeelding 3. Hersengebieden die betrokken zijn bij het 
integreren van multisensorische informatie en het ge-
nereren van een lichaamsrepresentatie.

gOd in Ons brein?
In het voorgaande gedeelte hebben we kunnen 
zien hoe recent neurowetenschappelijk onderzoek 
nieuwe inzichten heeft opgeleverd. Verschillende 
aspecten van religie en van religieuze ervaringen 
kunnen goed begrepen en verklaard worden vanuit 
de werking van het brein. Een belangrijke vraag die 
zich daarmee aandient is of religie daarmee ook 
wegverklaard kan worden. Zit religie letterlijk ‘tus-
sen onze oren’ en zijn wij feitelijk niet veel meer 
dan ons brein – zoals door veel recente populair- 
wetenschappelijke boeken over het brein gesugge-
reerd wordt? En wat zijn de implicaties voor bij-
voorbeeld de theologie en ons denken over God?
 Het is interessant om te zien dat verschillende 
onderzoekers hier verschillend over denken. Ener-
zijds zijn er onderzoekers die inderdaad menen 
dat de neurowetenschappelijke data ons dwingen 
tot een reductionistische interpretatie van religie. 
Wanneer religieuze ervaringen bijvoorbeeld ver-
klaard kunnen worden vanuit de werking van het 
brein, dan is het niet nodig om te veronderstel-
len dat een bovennatuurlijke macht, zoals God, 
hier nog een rol bij speelt. In Nederland wordt dit 

standpunt vertegenwoordigd door onderzoekers als 
Dick Swaab en Victor Lamme. Anderzijds zijn er 
onderzoekers die juist tot de conclusie komen dat 
de neurowetenschappelijke data ons een argument 
bieden voor het bestaan van God. Deze onderzoe-
kers beschouwen de hersenen als een soort zesde 
zintuig dat ons in staat stelt om in contact te komen 
met een hogere werkelijkheid. Ons brein biedt ons 
als het ware een venster op het bovennatuurlijke. 
Onderzoekers die zich wat meer aan deze kant van 
het spectrum bevinden zijn bijvoorbeeld Andrew 
Newberg, Alan Wallace en Alexander Eben – een 
neurowetenschapper die na zelf een bijna-dood-
ervaring te hebben meegemaakt, overtuigd raakte 
van het bestaan van een hogere werkelijkheid. 
 Deze voorbeelden laten zien dat op basis van 
dezelfde data heel verschillende conclusies getrok-
ken kunnen worden. Voor de één toont neurowe-
tenschappelijk onderzoek naar religie onomstotelijk 
aan dat God niet bestaat, terwijl voor de ander het-
zelfde onderzoek laat zien dat we als mensen een 
blik kunnen opvangen van een hogere werkelijkheid 
die boven ons uitstijgt. Naast deze twee uitersten is 
er misschien nog een derde – iets genuanceerdere 
optie, die we bijvoorbeeld tegenkomen bij de chris-
telijke filosoof Alvin Plantinga. Uitgaande van het 
idee dat God de mens heeft geschapen, is het vol-
gens Plantinga aannemelijk dat God de mens ook 
het vermogen heeft gegeven om kennis van Hem te 
krijgen en om Hem te ervaren. Plantinga refereert 
daarbij aan Calvijns notie van een sensus divinitatis 
– vrij vertaald: een ‘goddelijk zintuig’. De hersen-
gebieden die betrokken zijn bij religie en religieuze 
ervaringen zijn door God geschapen als een manier 
om met Hem in contact te treden. Een dergelijke 
redenering kan op een ongelovige of atheïst wel-
licht overkomen als vergezocht. Toch is deze argu-
mentatie denk ik interessant omdat ze laat zien dat  
neurowetenschappelijke data niet in conflict hoeven 
te zijn met een theïstisch wereldbeeld.
 Uiteindelijk ligt de vraag of God wel of niet be-
staat buiten het domein van de psychologie en de 
neurowetenschap. Wetenschappers die neurowe-
tenschappelijke gegevens gebruiken om het be-
staan van God aan te tonen of juist te ontkrachten 
gaan hun boekje te buiten. Neurowetenschappers 
houden zich bezig met het ontrafelen van de com-
plexe interactie tussen brein, gedachten en ge-
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drag. Terwijl we in veel opzichten nog maar aan het 
begin staan van deze zoektocht, heeft dit onderzoek 
al veel interessante inzichten opgeleverd. Er schuilt 
een bepaalde schoonheid in neurowetenschappe-
lijke verklaringen, omdat ze inzichtelijk maken de 
werkelijkheid op verschillende niveaus beschreven 
kan worden (bijvoorbeeld biologisch en psycholo-
gisch) en hoe deze niveaus gerelateerd zijn. Het on-
derzoek naar de neurale basis van spiritualiteit en 
het idee dat eenheidservaringen begrepen kunnen 
worden door een veranderde activiteit in hersen-
gebieden die betrokken zijn bij het lichaamsbeeld, 
zijn hier voorbeelden van. Tegelijkertijd loopt een 
reductionistische benadering waarbij geprobeerd 
wordt om al onze ervaringen en gedachten te re-
duceren tot hersenactiviteit al snel tegen allerlei 
filosofische en ethische problemen aan. Het is bij-
voorbeeld onduidelijk hoe de causale relatie die wij 
vaak ervaren tussen bepaalde gedachten herleid kan 
worden tot causaliteit op neurofysiologisch niveau 
en het specificeren van de psychofysische wetten 
die hieraan ten grondslag zouden liggen, blijkt ui-
terst problematisch. Daarnaast plaatst reductionis-
me ons voor grote ethische vraagstukken. Als ons 
denken en handelen volledig bepaald wordt door 
een causale keten van fysiologische processen, dan 
is onduidelijk hoe iemand nog verantwoordelijk ge-
houden kan worden voor zijn gedrag. 
 Het hier besproken onderzoek laat zien dat wie 
wij zijn en wat wij doen uiteindelijk gefundeerd is 
in de biologie. Als een deel van deze biologische 
machinerie beschadigd raakt, dan leidt dit grote 
veranderingen in de persoonlijkheid en de ervarin-
gen van de betrokkenen. Dit wordt mooi geïllus-
treerd door het eerder beschreven onderzoek naar 
spiritualiteit: personen die een neurochirurgische 
ingreep aan de temporaal-pariëtale junctie hadden 
ondergaan werden spiritueler dan personen bij wie 
andere hersengebieden behandeld waren. Daarmee 
roept neurowetenschappelijk onderzoek naar reli-
gie verschillende theologische vragen op. Wat zijn 
bijvoorbeeld de implicaties van de bevinding dat ie-
mands fysieke aanleg, iemand ontvankelijker kan 
maken voor religie of spiritualiteit? Wat betekent 
het dat een ingreep, bijvoorbeeld het innemen van 
drugs, elektrische stimulatie of een operatie, dit 
vermogen doet toenemen? Een antwoord op deze 
vragen raakt direct aan theologische noties zoals 

het godsbeeld (handelt God in deze wereld door 
de materie te beïnvloeden?) en de predestinatieleer 
(is de mens vrij om voor God te kiezen of is deze 
keuze gedetermineerd?). Een bespreking van deze 
theologische vragen ligt echter buiten het bestek 
van dit artikel (voor een bespreking van deze en 
gerelateerde zaken, zie bijvoorbeeld Sarot, 2012).
 Met deze overwegingen heb ik aan willen geven 
dat het nog niet zo eenvoudig is om een helder en 
weloverwegen standpunt in te nemen ten aanzien 
van de interpretatie van neurowetenschappelijk on-
derzoek. De interpretatie van dit onderzoek berust 
op verschillende filosofische en theologische aan-
names. Een recente benadering die meer recht doet 
aan de complexiteit van de relatie tussen brein en 
gedrag dan het reductionisme, is de embodied cogni-
tion ofwel belichaamde cognitie-benadering. Hierbij 
staat het idee centraal dat we om menselijk gedrag 
te begrijpen en te verklaren niet alleen het brein 
moeten bestuderen, maar het lichaam en de om-
geving ook moeten betrekken in onze verklaring. 
Gedrag en ervaringen komen bijvoorbeeld vaak tot 
stand in de complexe interactie tussen verschillen-
de personen en zijn afhankelijk van de context. Dit 
geldt in sterke mate voor religie en religieuze er-
varingen. Religieuze ervaringen kunnen optreden 
tijdens collectieve bijeenkomsten en het lichaam is 
hier vaak in sterke mate bij betrokken: men vouwt 
de handen, knielt, ligt, zit in lotushouding, danst of 
springt, afhankelijk van de religieuze context. Reli-
gieuze denkbeelden worden vaak overgeleverd door 
een proces van cultureel en sociaal leren. Daarmee 
wordt duidelijk dat cognitie per definitie dynamisch 
is en dat het brein slechts één schakel is in een 
lange keten van processen die op elkaar inhaken 
en elkaar beïnvloeden.1 Deze benadering heeft de 
afgelopen jaren vruchtbaar onderzoek opgeleverd 
en zou kunnen leiden tot een paradigmawisseling 
binnen de psychologie en de neurowetenschap. 

cOnclusies

Met de bespreking van neurowetenschappelijk on-
derzoek naar religie is duidelijk geworden dat er 
niet één specifiek hersengebied is dat betrokken is 
bij religie en religieuze ervaringen. Bij religieuze 
en spirituele ervaringen worden verschillende her-
sengebieden actief die elk een specifieke functie 
hebben. Religieuze visioenen en hallucinaties zijn 
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te begrijpen vanuit een verstoorde activiteit in ho-
gere orde visuele gebieden in de temporale cortex. 
Bidden en nadenken over God doet een beroep op 
hersengebieden die betrokken zijn bij het mentali-
seren en die ook gebruikt worden om na te denken 
over wat andere personen van plan zijn. Spirituele 
eenheidservaringen zijn te verklaren als een gevolg 
van veranderde activiteit in de superieure pariëtale 
cortex en de temporaal-pariëtale junctie – hersen-
gebieden die een belangrijke rol spelen bij het tot 
stand komen van het beeld van ons lichaam. Op 
deze manier wordt inzichtelijk hoe verschillende 
hersengebieden betrokken zijn bij verschillende 
aspecten van religie en religieuze ervaringen.2

 Daarnaast heb ik willen laten zien dat neuro-
wetenschappelijke bevindingen op het gebied van 
religie en spiritualiteit compatibel zijn met zowel 
een theïstisch als een atheïstisch wereldbeeld. Hoe 
de data geïnterpreteerd worden is afhankelijk van 
de vooronderstellingen van de onderzoeker. We-
tenschap begint bij verwondering, en daar ligt het 
startpunt en de grote uitdaging voor zowel gelovige 
als ongelovige wetenschappers. Een schoonheidser-
varing of een spirituele ervaring, zoals tijdens een 
wandeling door de bergen, roept de natuurlijke vraag 
op waar dit soort ervaringen vandaan komen. Onder-
zoek naar het brein belicht één belangrijk aspect van 
deze ervaringen, maar zeker niet het enige. 

nOten

1.  De embodied cognition-benadering laat ook ruimte 
voor een ‘religieuze dimensie’, waarbij de inter-
actie met een ervaren bovennatuurlijke werkelijk-
heid bijdraagt aan een beter begrip van het brein. 
Daarmee biedt deze benadering raakvlakken met 
bijvoorbeeld de reformatorische wijsbegeerte en 
de ‘reformed epistemology’ (zie bijvoorbeeld 
Clark & Barrett, 2010).

2.  Het hierbij gegeven overzicht is niet volledig en 
uitputtend en de gegeven indeling in drie typen 
ervaring die elk geassocieerd zijn met één spe-
cifiek hersengebied is een oversimplificatie van 
de werkelijkheid. Tegelijkertijd biedt de gege-
ven indeling een goed conceptueel neurowe-
tenschappelijk model dat compatibel is met een 
groot aantal bevindingen. Zoals gezegd staat het 
onderzoek op dit gebied in veel opzichten nog in 
de kinderschoenen.
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