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7

Inleiding

Spiritualiteit in Silicon Valley

Een beetje onwennig loop ik de nog halflege zaal binnen. Vijf minuten 
later zijn alle stoelen gevuld en betreedt de band het podium. ‘Heer. 
Wij vragen u om deze ruimte te vullen met uw aanwezigheid.’ De band 
begint een lied te spelen dat ik al in geen jaren meer heb gehoord: ‘Lord 
light the fire again.’ Ik voel kippenvel en een gevoel van ontroering en 
nostalgie, vanwege de herkenning die het lied oproept. Om mij heen 
zie ik shirtjes met daarop de logo’s van Facebook en Apple. Na een 
korte introductie door de voorganger mogen we ons voorstellen aan 
degene die naast ons zit. Mijn buurman werkt bij Google als program-
meur, zijn vrouw werkt als secretaresse bij Stanford University. Ik ben 
op bezoek in de Vineyard-kerk in Palo Alto – een charismatische reli-
gieuze gemeenschap die haar wortels heeft in Californië.
 Er is geen plek ter wereld waar hightech en spiritualiteit zo dicht bij 
elkaar komen als in Silicon Valley. Op Stanford lopen de knapste kop-
pen van de wereld rond. In de San Francisco Bay Area zijn alle grote 
ict-bedrijven gevestigd, en deze regio staat vooraan in de ontwikkeling 
van nieuwe slimme technologie, zoals zelfrijdende auto’s, bewaak-
robots, drones die pakjes bezorgen en de analyse van big data om al-
lerlei voorspellingen te kunnen doen. Maar tegelijkertijd zijn religie en 
spiritualiteit ook overal aanwezig. In de stad biedt op elke straathoek 
een psychic zich aan om je hand te lezen en de toekomst te voorspellen. 
Bij alle metrostations staan Jehova’s getuigen om je uit te leggen wat de 
Bijbel wérkelijk te vertellen heeft. Het hoofdkantoor van Scientology 
staat in Los Angeles: ik kon slechts met veel moeite weer wegkomen uit 
de Scientology boekhandel zonder voor een klein vermogen het boek 
Dianetics van Ron Hubbard aangesmeerd te hebben gekregen door een 
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zeer vasthoudende ingewijde. Langs de kust en in de bergen zijn talloze 
meditatiecentra gevestigd, uiteenlopend van transcendentale meditatie 
tot traditionele Vedanta-meditatie. Op Hippie Hill in San Francisco 
wordt dagelijks nog steeds de liefde en vrede bezongen en proberen 
hippies op leeftijd al blowend in the vibe te komen.
 Dit boek is geschreven tijdens mijn verblijf als gastdocent en onder-
zoeker op Stanford University in de Verenigde Staten, in het voorjaar 
van 2017. Ik werkte op de afdeling Antropologie, waar ik een cursus gaf 
over religieuze ervaringen. Met een achtergrond in de psychologie en 
de neurowetenschap voelde ik mij een wat vreemde eend in de bijt tus-
sen de antropologen, maar tegelijkertijd was ik door hun onderzoek 
geïntrigeerd. Ik kreeg de indruk dat zij door jarenlang veldonderzoek, 
bijvoorbeeld bij de pinksterkerken in de vs, uiteindelijk veel beter be-
grepen hoe religieuze ervaringen tot stand kwamen dan menig neuro-
wetenschapper mij kon vertellen.
 Als ik één ding geleerd heb tijdens mijn verblijf, dan is het wel hoe 
belangrijk het is om een open houding te hebben bij het doen van 
onderzoek naar religieuze ervaringen. Je moet in eerste instantie geen 
 enkele hypothese of verklaring uitsluiten, zelfs niet als dit betekent dat 
je soms je eigen wereldbeeld aan de kant moet zetten. Antropologen 
dompelen zich onder in een bepaald verschijnsel en proberen het beter 
te begrijpen door er onbevooroordeeld aan deel te nemen. Weten-
schappelijk onderzoek begint met de nieuwsgierigheid van een kind: 
probeer te ontdekken en te begrijpen waarom mensen bepaalde dingen 
doen, ervaren of zeggen. Verschillende collega’s met wie ik op Stanford 
samenwerkte, gaven aan dat ze de vraag of God wel of niet bestond 
graag openlieten. Zij vonden het een kenmerk van een onbevooroor-
deeld wetenschapper dat je geen enkele mogelijkheid bij voorbaat uit-
sluit – dus ook niet of God, geesten, de ziel of de hemel wel of niet 
bestaan.
 Deze benadering stond haaks op de wetenschapstraditie waarin ik 
zelf ben opgegroeid. Binnen de psychologie en de neurowetenschap 
zijn het vooral reductionistische en naturalistische verklaringen die de 
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klok slaan: wij zijn ons brein, parapsychologische verschijnselen be-
staan niet en als weldenkend wetenschapper kun je eigenlijk niet gelo-
vig zijn. Ik merkte dat ik zelf sterk beïnvloed was door dit denken – on-
danks mijn religieuze achtergrond.
 Ik ben christelijk opgevoed en had als kind en tiener levendige reli-
gieuze ervaringen. Bij mijn bezoek aan de kerk in Palo Alto had ik weer 
een vergelijkbare ervaring: een gevoel alsof ik in een warm bad was te-
rechtgekomen en een jas kreeg aangereikt die mij heel goed past en zeer 
comfortabel zit. Toch heb ik in mijn studententijd afstand genomen van 
het geloof. Op een avond zat ik thuis en kwam ik tot het inzicht dat 
God niet bestond. Op dat moment (ik kan de tijd en plaats nog precies 
voor de geest halen) had ik – ondanks alle angst die het afscheid van het 
geloof dat mij zo vertrouwd was met zich meebracht – een gevoel van 
diepe harmonie. Ik hoefde niet langer op twee gedachten te hinken: 
geloof versus wetenschap. De twijfel en onzekerheid waar ik als gelovi-
ge jarenlang mee geworsteld had, verdwenen als sneeuw voor de zon. 
Het was het begin van een nieuwe periode.
 Ik zie mijzelf nu als agnost: de vraag of God wel of niet bestaat, kan 
volgens mij niet beantwoord worden. Maar door de gesprekken die ik 
had met de antropologen bespeurde ik bij mezelf een neiging om al-
lerlei complexe religieuze verschijnselen te willen ‘wegverklaren’. Reli-
gieuze ervaringen kunnen we verklaren vanuit de werking van ons 
brein. Het geloof in God is logisch te begrijpen vanuit de manier waar-
op ons brein geëvolueerd is. En veel religieonderzoekers – mijzelf in-
cluis – lijken er tóch een verborgen agenda op na te houden, om aan te 
tonen dat God niet bestaat. Geloof in God is een illusie, en als je goed 
nadenkt, kom je vanzelf tot het inzicht dat je beter op je eigen verstand 
kunt vertrouwen.
 Bij mijn eerdere onderzoek naar religieuze ervaringen, bijvoorbeeld 
op paranormaalbeurzen, kreeg ik van bezoekers en paragnosten vaak 
sceptische vragen: ‘Jij wilt zeker laten zien dat we allemaal gek zijn?’, of: 
‘Jij bent hier zeker om aan te tonen dat wat wij doen allemaal onzin is?’ 
Terwijl ik hard mijn best deed om de bezoekers van de beurs en de 
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paragnosten ervan te overtuigen dat dit zeker niet het geval was, had ik 
in veel van mijn onderzoek toch wel degelijk de neiging om verschijn-
selen en ervaringen ‘weg te redeneren’. Inmiddels ben ik me ervan be-
wust geworden dat mijn eigen scepsis goed onderzoek naar religieuze 
verschijnselen juist in de weg kan staan. Door de persoonlijke religi-
euze en spirituele ervaringen die ik heb opgedaan en die ik ook in dit 
boek beschrijf, ben ik niet opnieuw in God gaan geloven. Wel denk ik 
dat ik door mijzelf onder te dompelen in religie en spiritualiteit een 
rijker mens geworden ben, omdat ik iets meer begrijp van de beweeg-
redenen van andere mensen om dit soort ervaringen te zoeken.
 De ervaringen die ik heb meegemaakt zetten mijzelf ook aan het 
denken. Sommige dingen die we meemaken, lijken soms té toevallig 
om zomaar af te doen als dom toeval. Zelf heb ik ook een aantal van die 
‘toevallige’ ervaringen meegemaakt tijdens het schrijven van dit boek. 
Ik heb ervaren hoe een sjamaan mijn gedachten kon lezen, hoe een 
meditatiegroep op mij wachtte op een willekeurige plek in het bos en 
dat ik tijdens het bezoek aan de Vineyard kerk in Palo Alto alle liederen 
bleek te kennen – waaronder de favoriete hits uit mijn religieuze jeugd. 
Een collega vroeg mij: ‘Maar hoeveel toevallige gebeurtenissen heb je 
nodig om ervan overtuigd te raken dat het niet toevallig is?’ Dat is een 
vraag waar ik nog geen antwoord op heb.
 In dit boek bespreek ik wat we op dit moment wetenschappelijk 
gezien weten over religieuze ervaringen. Verschillende ervaringen die 
aan bod komen, zijn bijvoorbeeld het kippenvelgevoel, mystieke erva-
ringen, drugsgerelateerde ervaringen en buitenlichamelijke ervarin-
gen. Ik zal laten zien hoe we op basis van wetenschappelijk onderzoek 
aannemelijk kunnen maken hoe deze ervaringen veroorzaakt worden, 
wat er in het brein gebeurt tijdens dit soort ervaringen en wat de mo-
gelijke positieve effecten van deze ervaringen zijn. Ik probeer daarbij 
zo veel mogelijk te putten uit mijn eigen ervaringen als ex-gelovige en 
wetenschapper. In sommige gevallen zal ik mijn scepsis laten blijken 
– niet alleen over religie, maar vooral ook over de wetenschap en haar 
beperkingen.
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 Met dit boek hoop ik ook een kijkje te geven in de keuken van het 
wetenschappelijk onderzoek naar religie. Als onderzoeker heb ik de af-
gelopen jaren op veel bijzondere plekken onderzoek mogen doen: van 
het Lowlands-festival tot paranormaalbeurzen, van geavanceerde labs 
en ziekenhuizen in de Verenigde Staten en Zwitserland tot participe-
rend veldonderzoek bij pinkstergemeenten en drugsceremonies. We 
hebben inmiddels ook al veel interessante proefpersonen mogen ver-
welkomen in het Religion, Cognition & Behavior Lab aan de Universi-
teit van Amsterdam, waar we verschillende methoden gebruiken om te 
begrijpen waar religieuze en spirituele ervaringen vandaan komen.
 Uiteindelijk hoop ik dat ik met dit boek één ding duidelijk kan ma-
ken: religieuze en spirituele ervaringen zijn belangrijk en geven zin en 
betekenis aan ons leven. Religieuze ervaringen hebben positieve effec-
ten op onze geestelijke en lichamelijke gezondheid. Mijn devies aan 
eenieder die dit boek leest, is dan ook om op zoek te gaan naar religi-
euze en spirituele ervaringen. Stel je open, probeer nieuwe dingen uit 
en vind datgene wat jou een gevoel van extase kan geven. Achter in het 
boek vind je een aantal suggesties om je verder te verdiepen in religi-
euze en spirituele ervaringen en het onderzoek dat gedaan wordt naar 
dit onderwerp. Ook is een aantal vragenlijsten opgenomen in het boek, 
waarmee je zelf kunt nagaan hoe jouw spirituele en religieuze leven 
ervoor staat en hoeveel aanleg je hebt voor het hebben van een religi-
euze ervaring.
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1

Rariteitenkabinet

Buiten raast het verkeer over de ring van Utrecht. Binnen zitten we met 
een groep studenten bij elkaar in een kerkgebouw. Het is een dinsdag-
avond, en we hebben ons ingeschreven voor een cursus profetie, waarbij 
we gaan leren om voorspellingen te doen over de toekomst. De twee 
cursusleiders – charismatische maar toch ook enigszins verlegen jonge-
mannen – hebben een korte inleiding gegeven over het onderwerp. Pro-
feteren is van alle tijden: de Bijbel staat vol met verhalen van profeten – 
meestal een beetje de outcasts van de maatschappij, omdat de wereld 
hun onheilsboodschap en roep om bekering vaak liever niet wilde ho-
ren. Ook recentere voorbeelden van profetieën komen aan bod. Een van 
de cursusleiders kent iemand die de aanslagen van 11 september 2001 
heeft voorspeld: in een droom had die persoon een vliegtuig op een flat 
zien invliegen. Of mensen wisten dingen over anderen die ze onmoge-
lijk hadden kunnen weten, en die achteraf heel waardevol bleken te zijn.
 De grootste belemmering bij profetie is onze ratio – zo wordt ons die 
avond verteld. Door na te denken blijven we ons voortdurend afvragen 
of een bepaalde boodschap, een beeld dat we zien of een stem die we 
menen te horen wel van God afkomstig is. We moeten er juist op ver-
trouwen dat God ons bepaalde inzichten geeft en ons hiervoor open-
stellen. Om deze toestand te bereiken gaan we een oefening doen. We 
stellen ons op in een kring en voeren een soort spel uit waarbij een si-
naasappel op onvoorspelbare wijze over en weer wordt gegooid. Als je 
de sinaasappel toegeworpen krijgt, moet je de eerste associatie roepen 
die in je opkomt. Dat kan een beeld zijn dat je ziet, een bepaald woord 
of gedachte. Alles mag, als het maar voldoet aan drie criteria: het is 
opbouwend, bemoedigend en Bijbels.

Extase 1-208.indd   13 23-08-17   09:14



14

 Ik stel me open voor een stroom aan zintuiglijke indrukken. Als ik 
de sinaasappel toegeworpen krijg, zie ik een beeld van schapen die over 
een helling lopen. Een boom die zich uitstrekt tot de hemel. Een tele-
visie met ruis die verkeerd staat afgesteld. Een metselaar die een muur 
aan het bouwen is. Ik twijfel er niet aan dat deze beelden uit mijn eigen 
hersenen afkomstig zijn, maar vertrouw erop dat God op deze manier 
met ons wil spreken. De interpretatie van de beelden is ook snel gevon-
den: God wil als een herder voor je zijn; je staat met beide voeten op de 
grond, maar mag af en toe ook wel naar het ‘hogere’ reiken; het is tijd 
om je ‘antenne’ anders af te stellen om met God in contact te komen. 
Het lijken misschien clichés, en ik heb ook niet het idee dat ik nieuwe 
dingen te weten kom over mensen, maar het is een bemoedigende en 
ook ludieke ervaring. Alsof we een spelletje aan het doen zijn met God 
en hij ons vermaakt door grappige beelden en verhalen met ons te delen. 
Als een meester die over zijn kleuterklasje waakt terwijl ze zich verma-
ken in de speeltuin.
 In veel evangelische kerken is het heel gebruikelijk om concrete er-
varingen van God te hebben. Door persoonlijke ervaringen wordt het 
geloof in een abstract en almachtig wezen reëel en concreet. Zelf raakte 
ik er in de loop der jaren steeds meer van overtuigd dat ik een bepaald 
vermogen had om God te ervaren. Ik zag beelden die ik interpreteerde 
als een teken van God. Ik meende Gods stem te kunnen verstaan als  
ik aan het bidden was en voelde Gods aanwezigheid – vaak in de vorm 
van een kippenvelgevoel. Ik heb veel extatische momenten beleefd 
waarbij ik mezelf overgaf aan religieuze vieringen, met muziek en be-
weging terwijl ik sprak in een hemelse taal – die ‘tongentaal’ wordt 
genoemd. Op de meest intense momenten werd ik overvallen door hef-
tige emotionele ervaringen, alsof ik de wereld en al het lijden dat zich 
daarin afspeelde door Gods ogen zag.
 Mijn ervaringen vielen echter in het niet bij de ervaringen die andere 
mensen meemaakten. Tijdens een evangelisatieactie op een plein van 
een stad in het Groene Hart zag een medegelovige hoe onze evangeli-
satietent werd aangevallen door demonen, die als donkere vleermuizen 
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over het plein heen en weer scheerden. Na een korte gebedsactie zag hij 
vervolgens hoe witte engelen als wachters positie namen op de gebou-
wen en de demonen verjoegen. Had hij een grote fantasie of zag hij 
werkelijk engelen en demonen die in een intense strijd verwikkeld wa-
ren? Op basis van de panische blik die ik in zijn ogen zag, ben ik er nog 
steeds van overtuigd dat hij daadwerkelijk dingen heeft gezien die nie-
mand anders zag. Bij gebedsbijeenkomsten hadden mensen extatische 
ervaringen van God, waarbij hun hele lichaam begon te trillen en te 
schokken, of waarbij ze verkrampt op de vloer vielen. Op een avond 
kwam een vrouw naar voren om een profetie uit te spreken op het po-
dium van de kerk. Ze begon in extase te praten en viel uiteindelijk steil 
achterover, al schreeuwend en zwaaiend met haar armen. Mensen 
huppelden of kropen als baby’s door de kerkzaal. Hoe gekker, hoe be-
ter. Het leek alsof de profeten uit het oude testament waren terugge-
keerd: postmoderne outcasts die zich niets aantrokken van de mensen 
om hen heen en zonder schaamte alles deden voor God.
 Een tijdlang vond in de Flevopolder het festival Soul Survivor plaats: 
een voor en door jongeren georganiseerd christelijk festival, waarin he-
dendaagse profeten het podium beklommen en boetedoening, opwek-
king of bekering predikten. De grond leek te golven onder onze voeten, 
terwijl we zongen dat God zijn vuur over Nederland zou uitstorten, de 
regen met bakken tegelijk op het tentdoek klaterde en het festivalter-
rein in een grote modderpoel veranderde.
 Ik was zowel deelnemer als toeschouwer bij dit soort bijeenkomsten. 
Door mijzelf over te geven aan de muziek en het geloof hoopte ik een 
glimp op te vangen van de hemel. Af en toe had ik ook daadwerkelijk 
het gevoel dat ik boven mezelf uitsteeg en onderdeel werd van iets wat 
groter en hoger was dan ikzelf. Andere keren bleef ik met beide voeten 
op de vloer staan en vroeg ik me af waar deze ervaringen vandaan kwa-
men. Was dit God? Was dit de satan die ons probeerde te misleiden? 
Was er sprake van massapsychose? Deden mensen elkaar niet simpel-
weg na? In hoeverre waren mijn eigen ervaringen het gevolg van sug-
gestie, intuïtie en een innerlijke zoektocht naar mijn emotionele zelf?
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 Mijn fascinatie voor dit soort vragen is met de loop der jaren alleen 
maar toegenomen. De verschijnselen die zich voordeden binnen de 
pinkstergemeente waren namelijk nog relatief onschuldig en mild ver-
geleken met de ervaringen die gelovigen hebben binnen andere stro-
mingen en religies. Bij mijn bezoek aan paranormaalbeurzen ben ik 
bijvoorbeeld veel mensen tegengekomen die allerhande  onverklaarbare 
en bovennatuurlijke ervaringen hebben gehad. Sommigen vertelden 
dat ze na het overlijden van een dierbare opeens stemmen in huis be-
gonnen te horen; voorwerpen vielen spontaan uit kasten en de televisie 
ging vanzelf aan of uit. Deze verschijnselen hielden pas weer op nadat 
de naam van de overledene hardop werd uitgesproken. Een vrouw ver-
telde hoe ze dagelijks het portret van haar vader begroette bij het bin-
nenkomen van de kamer en hoe op een dag het portret tegen haar be-
gon terug te praten. Veel mensen zijn in staat tot allerlei vormen van 
buitenzintuiglijke waarnemingen: van het zien van aura’s en het waar-
nemen van chakra’s tot het voelen van energieën en het lezen van ge-
dachten. Ook beschrijven veel mensen bijna-doodervaringen of bui-
tenlichamelijke ervaringen, waarbij ze wegzweefden van hun eigen 
lichaam. Mensen die een trauma hebben meegemaakt, ontwikkelen 
vaak een manier om zich te dissociëren van hun fysieke lichaam, waar-
bij ze zichzelf letterlijk van buiten hun lichaam kunnen waarnemen.
 Recent onderzoek dat ik samen met collega’s uitvoerde op het Low-
lands-muziekfestival levert nog een bonter scala aan religieuze ervarin-
gen op. Tijdens een onderzoek met een zogenaamde Godhelm (waar-
over meer in hoofdstuk 5) voelden mensen vaak hoe hun waarneming 
van tijd en ruimte veranderde. Men had het gevoel dat er een onzicht-
bare macht aanwezig was in de testruimte en hoorde en zag bekende 
stemmen en beelden. Ook bij dit onderzoek hadden sommige deelne-
mers een buitenlichamelijke ervaring, waarbij ze zichzelf van bovenaf 
in de testruimte zagen zitten of het gevoel hadden dat ze wegzweefden 
van hun lichaam. Andere deelnemers raakten in extase, alsof ze ston-
den te trippen op een heftige combinatie van drugs en muziek. Enkele 
deelnemers hadden een diepe emotionele ervaring, waarbij ze in gesprek 
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traden met geesten of engelen, die hen dingen vertelden die ze zelf voor 
onmogelijk hadden gehouden. Let op: het gaat hierbij om geestelijk 
gezonde deelnemers. Een aantal deelnemers had alcohol gedronken of 
drugs gebruikt, maar zelfs veel nuchtere deelnemers gaven aan dat ze 
een mystieke ervaring hadden gehad.
 Nog intensere vormen van religieuze ervaringen komen we tegen in 
de mystieke tradities uit bijvoorbeeld het boeddhisme of het soefisme 
en bij inheemse religies, waarbij gebruik wordt gemaakt van psychede-
lische middelen om het bewustzijn te vergroten. Monniken met een 
levenslange ervaring met mediteren geven bijvoorbeeld vaak aan dat ze 
tot het inzicht zijn gekomen dat er niet zoiets als een ‘zelf’ bestaat. Op 
momenten van intense piekervaringen, waarbij het besef van ruimte, 
plaats en tijd volledig verdwijnt en de grenzen van het lichaam verva-
gen, treedt het gevoel op dat men volledig één is met de omgeving of 
zelfs het universum. Zo’n ervaring valt eigenlijk niet goed in woorden 
te vatten, omdat ze zich onttrekt aan elk begrippenkader, en kan alleen 
bij benadering beschreven worden. Het gebruik van psychedelica, zo-
als ayahuasca of paddo’s, kan ook leiden tot vergelijkbare piekervarin-
gen, waarbij het ‘zelf’ helemaal verdwijnt. Deze ervaringen worden ook 
wel omschreven als ‘egodissolutie’: het zelf valt als een illusie uiteen, en 
wat overblijft is een associatieve toestand van zintuiglijke indrukken.1 
Vaak zijn dit soort ervaringen zo ingrijpend dat ze iemands leven ver-
anderen. Doordat mensen hun leven vanuit een compleet nieuw per-
spectief zien, lukt het ze om bijvoorbeeld over hun verslaving heen te 
komen, hun depressie te overwinnen en zelfs om de dood onder ogen 
te zien – zoals onderzoek naar het gebruik van psychedelica bij termi-
naal zieke patiënten laat zien.2

 De ervaring van schoonheid en verwondering kan een vergelijkbaar 
effect hebben op het leven en het wereldbeeld van mensen.3 Zo blijkt 
dat veel astronauten na een reis in de ruimte een stuk spiritueler in het 
leven staan dan daarvoor.4 Het inzicht dat de aarde kwetsbaar is en het 
besef van de nietigheid van de mens in het heelal dragen waarschijnlijk 
bij aan dit gevoel. Meer alledaagse ervaringen van ontzag en verwonde-
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ring kunnen een vergelijkbaar effect hebben. Als ik een museum be-
zocht heb, voel ik me vaak weer verfrist – alsof ik met een nieuwe en 
heldere blik naar de werkelijkheid kijk. Een concertbezoek kan me 
even optillen boven het alledaagse, om daarna met nieuwe inspiratie en 
creativiteit weer aan de slag te gaan. Later in dit boek (in hoofdstuk 9) 
zullen we zien dat korte momenten van dit soort schoonheidservarin-
gen al allerlei positieve effecten kunnen hebben op onze gezondheid, 
ons welbevinden en de manier waarop we ons gedragen ten opzichte 
van onze medemens.

Religieuze ervaringen
Dit boek gaat over religieuze ervaringen. Aan het begin van dit hoofd-
stuk is een heel rariteitenkabinet aan religieuze ervaringen besproken, 
uiteenlopend van het zien van beelden tijdens het bidden, paranormale 
en buitenzintuiglijke ervaringen tot zelftranscendente en mystieke er-
varingen. De psychologie heeft altijd een grote belangstelling gehad 
voor de vreemde ervaringen die in religies van alle tijden en culturen 
voorkomen. In zijn boek The varieties of religious experience voert de 
Amerikaanse psycholoog en filosoof William James, een van de grond-
leggers van de moderne psychologie, een vergelijkbaar rariteitenkabi-
net aan religieuze ervaringen op.5 Zijn idee was dat we veel kunnen le-
ren over de mens door zorgvuldig naar de exotische en vreemde 
varianten van menselijke ervaringen te kijken. Volgens James moet de 
oorsprong van religies uiteindelijk gezocht worden in religieuze erva-
ringen. Hij maakt daarbij een belangrijk onderscheid tussen gelovigen 
die religie ‘van horen zeggen hebben’ en gelovigen die zélf direct een 
religieuze ervaring hebben meegemaakt. Mensen die zelf zo’n ervaring 
hebben gehad waren voor James het interessantst, omdat zij ons iets 
leren over de oorsprong van religie. Uiteindelijk waren het de sjamanen, 
gebedsgenezers en charismatische religieuze leiders die zelf door oor-
spronkelijke ervaringen tot nieuwe inzichten kwamen. En op basis van 
hun charisma en inzichten kregen ze volgelingen, waarmee een nieuwe 
religie geboren was.
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 James heeft overigens een zeer pragmatische benadering van religie 
en stelt dat religieuze ervaringen beoordeeld moeten worden aan de 
hand van de vruchten die deze ervaringen hebben voor de individuele 
mens. Ik deel James’ visie omdat ik ervan overtuigd ben dat religie haar 
oorsprong inderdaad vindt in de transcendente ervaringen van indivi-
duen. En ik ben van mening dat we inderdaad pragmatisch moeten 
kijken naar de gevolgen van religieuze en spirituele ervaringen voor het 
individu. De hoeveelheid bewijs voor de positieve effecten van religie 
en spiritualiteit lijkt overweldigend, zoals we zullen zien in dit boek. 
Toch is religie niet altijd goed en gezond: de schrijnende verhalen van 
veel ex-gelovigen onderstrepen de schadelijke gevolgen die religie – hoe 
goed bedoeld vaak ook – kan hebben (een thema waarop uitgebreid 
ingegaan wordt in hoofdstuk 10).
 James’ fascinatie voor religieuze ervaringen werd gedeeld door de 
Engelse bioloog Alister Hardy, die door middel van paginagrote adver-
tenties in belangrijke dagbladen in Engeland een indrukwekkende 
hoeveelheid verhalen wist te verzamelen. Daaruit destilleerde hij een 
classificatie aan de hand waarvan religieuze ervaringen beschreven 
kunnen worden. Hij maakte daarbij onderscheid tussen zintuiglijke er-
varingen (bijvoorbeeld het zien en horen van stemmen), lichamelijke 
ervaringen (bijvoorbeeld het voelen van een aanraking of een aanwe-
zigheid) en emotionele ervaringen (bijvoorbeeld een toestand van ex-
treme blijdschap of vreugde).6 Verder bleek uit zijn onderzoek dat reli-
gieuze ervaringen veel vaker voorkomen dan gedacht – je moet mensen 
er alleen wél naar vragen.

Biologie of Cultuur?
Ook godsdienstpsychologen en filosofen hebben veel belangstelling ge-
had voor het onderwerp religieuze ervaringen. In de psychologie zijn 
verschillende instrumenten ontwikkeld om te meten in hoeverre be-
paalde mensen gevoelig zijn voor religieuze ervaringen, wat de meest 
kenmerkende eigenschappen van zulke ervaringen zijn en of de erva-
ring wordt ingekleurd aan de hand van je bestaande denkbeelden en 
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ideeën over de wereld. Een belangrijke wetenschappelijke discussie 
richt zich op de vraag in hoeverre religieuze ervaringen van verschil-
lende tijden en culturen een gemeenschappelijke basis hebben (een 
common core, zoals het in de literatuur vaak genoemd wordt) of dat 
religieuze ervaringen in verschillende culturen fundamenteel verschil-
lend zijn. Een daarmee samenhangende vraag betreft de rol van taal en 
cultuur bij de beleving van emoties en bij het inkleuren van onze erva-
ringen. Kun je een religieuze ervaring hebben die losstaat van taal en 
die zich niet in woorden laat uitdrukken?
 Enerzijds laten neurowetenschappers zien dat veel religieuze ervarin-
gen mogelijk een gedeelde basis hebben, die gezocht moet worden in de 
werking van ons lichaam en het brein. In dit boek zal ik laten zien hoe 
neurowetenschappelijk onderzoek inzicht kan bieden in de hersenme-
chanismen die een rol spelen bij mystieke ervaringen zoals die optreden 
tijdens meditatie, het gebruik van psychedelica of het ervaren van ont-
zag en verwondering. Ook sommige filosofen en theologen zijn van me-
ning dat er een gemeenschappelijke basis, een common core, ten grond-
slag ligt aan religieuze ervaringen. Zo spreekt de Britse filosoof Walter 
Stace bijvoorbeeld van een ‘pure bewustzijnservaring’, die volgens hem 
de basis is van alle mystieke ervaringen.7 Deze ervaring kan slechts bij 
benadering beschreven worden. Er worden vaak woorden als ‘verlies 
van het zelf’, ‘uitdijend bewustzijn’ of ‘verlies van besef van ruimte en 
tijd’ voor gebruikt, maar mensen die zo’n ervaring hebben meegemaakt 
zullen altijd zeggen dat je het zelf moet ervaren om te begrijpen wat en 
hoe het precies is. Het feit dat veel mystici in allerlei verschillende tradi-
ties vergelijkbare ervaringen rapporteren, zoals Teresa van Ávila, Hilde-
gard von Bingen, Meester Eckhardt en Emanuel Swedenborg, zou erop 
kunnen duiden dat de mens inderdaad een universeel aangeboren aan-
leg heeft voor het hebben van mystieke ervaringen.
 Anderzijds zijn er ook veel onderzoekers die menen dat onze erva-
ringen bepaald worden door de cultuur waarin we opgroeien. De Ame-
rikaanse filosoof Steven Katz beargumenteert dat mystieke ervaringen 
gevormd worden door de sociale, culturele en historische context 
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waar in je wordt grootgebracht.8 Als je bijvoorbeeld in een cultuur op-
groeit waarin het gebruikelijk is om in een bepaalde levensfase bijna-
doodervaringen te hebben (zoals bij de Samburu in Noord-Kenia), dan 
is ben je waarschijnlijk eerder geneigd om zo’n ervaring te verwachten, 
en ook om eenmaal opgedane ervaringen als zodanig te herkennen en 
te benoemen. Of neem een gelovige die een pinkstergemeente bezoekt 
waarin het gebruikelijk is om Gods stem te horen of om boodschappen 
van God te ontvangen. 9 Diegene zal steeds meer geneigd zijn om in 
allerlei informatie een teken van God te zien.

Het voorspellende brein
In dit boek zullen we herhaaldelijk terugkomen op de vraag in hoe-
verre religieuze ervaringen bepaald worden door ons brein of door de 
cultuur waarin we opgroeien. Een theorie die centraal staat in dit boek 
en die beide benaderingen integreert, wordt ‘predictive processing’ 
genoemd, wat we in het vervolg zullen vertalen als het voorspellende 
verwerkingsmodel.10 Een centraal idee van deze theorie is dat we op 
basis van onze biologische aanleg en op basis van onze verwachtingen 
en overtuigingen een cognitief model van de wereld maken. We ge-
bruiken dit model om onze omgeving zo goed mogelijk te voorspel-
len. Wanneer ons cognitieve model niet klopt, signaleert ons brein 
een voorspelfout, die leidt tot een aanpassing van het model. Simpel 
gezegd stelt de theorie dat ons brein in feite een soort ‘voorspelma-
chine’ is.
 Het voorspellende verwerkingsmodel kan goed uitgelegd worden 
aan de hand van een voorbeeld. In Mumbai meenden gelovigen in een 
kerk in 2012 een beeld van Jezus te zien huilen en dit werd al snel als 
wonder verklaard. De tranen dropen langs het lijf van Jezus en de kerk 
van de Vrouwe van Velankanni veranderde al snel in een bedevaarts-
oord. Toen de skepticus Sanal Edamaruku echter een kijkje ging ne-
men kwam hij er al snel achter dat het huilen verklaard kon worden 
door een barst in de waterleiding in de muur achter het beeld. Dit is 
een extreem geval van een situatie waarin iemands model van de we-
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reld onjuist bleek te zijn en waarin een voorspelfout leidt tot het aan-
passen van zijn model.
 Nóg een ander voorbeeld om het brein als ‘voorspelmachine’ te il-
lustreren. Stel dat je tijdens je vakantie een kerk bezoekt. Op basis van 
je eerdere ervaringen zal jouw brein sterke voorspellingen maken over 
de zintuiglijke indrukken die je zal opdoen in de kerk. Je verwacht bij-
voorbeeld om een afbeelding van Jezus te zien, of een Mariabeeld. Stel 
nu dat je de kerk inloopt en dat geen van jouw voorspellingen uitkomt: 
er zijn geen beelden of afbeeldingen. In dat geval kun je jouw eerdere 
overtuigingen aanpassen aan de hand van de zintuiglijke informatie 
die je binnenkrijgt: je kunt bijvoorbeeld je voorspelling dat je je in een 
rooms-katholieke kerk bevindt aanpassen door ervan uit te gaan dat 
het eigenlijk een protestantse kerk is. Of stel dat je de kerk binnenkomt 
en dat je in een nis een donker beeld ziet staan. In dit geval zal jouw 
brein op basis van jouw eerdere verwachtingen jouw waarneming ver-
der invullen, en je zal snel tot de conclusie komen dat het standbeeld de 
maagd Maria voorstelt. Je meent zelfs in de contouren van het beeld de 
sluier rondom haar hoofd te herkennen en de kenmerkende houding te 
zien waarmee zij haar armen uitspreidt. Als je op basis van de informa-
tie in de reisgids zeer specifieke verwachtingen hebt over wat voor type 
kerk je bezoekt (bijvoorbeeld: ‘Dit is een typische Italiaanse romaanse 
kerk uit de vroege dertiende eeuw’), dan is de nauwkeurigheid van je 
voorspellingen hoog. Als ons brein sterke verwachtingen en voorspel-
lingen maakt ten aanzien van een bepaalde ervaring, dan zijn de effec-
ten daarvan op onze waarneming ook groot (we verwachten bijvoor-
beeld een houten standbeeld te zien dat gezeten is op de ‘Troon van 
Wijsheid’). Het brein maakt ook voorspellingen ten aanzien van de 
verschillende zintuiglijke indrukken die we opdoen: als we een kerk 
binnenlopen, verwachten we bepaalde beelden te zien, wierook te rui-
ken en orgelmuziek te horen. Informatie uit onze verschillende zintui-
gen wordt gebruikt om onze voorspellingen waar nodig aan te passen.
 Het voorspellende verwerkingsmodel stelt dus dat de manier waarop 
we de wereld waarnemen sterk bepaald wordt door onze eerdere over-
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tuigingen en opvattingen. Als we informatie waarnemen die overeen-
komt met de voorspellingen (bijvoorbeeld het zien van een Maria-
beeld), dan reageert ons brein daar minder sterk op dan wanneer we 
geconfronteerd worden met onverwachte informatie (als we in de kerk 
bijvoorbeeld een standbeeld van Lenin zouden zien). In dat laatste ge-
val leidt de ervaring tot een voorspelfout’ en wordt ons cognitieve mo-
del aangepast.
 Met het model zijn verschillende soorten religieuze ervaringen op 
drie manieren verklaren. Ten eerste zijn bepaalde religieuze ervarin-
gen, zoals het optreden van visioenen en hallucinaties, te verklaren 
doordat iemands verwachtingen en voorspellingen zó sterk worden dat 
deze de waarneming gaan domineren.11 Tijdens veel religieuze cere-
monies en bijeenkomsten worden de verwachtingen van de deelnemer 
zeer sterk beïnvloed, en dit proces speelt waarschijnlijk een rol bij de 
ervaringen die gelovigen vervolgens hebben. Dit is bijvoorbeeld goed 
te zien bij gebedsgenezingen, waarbij een charismatische religieuze 
voorganger zeer sterke verwachtingen wekt bij de gelovigen over wat 
komen gaat: ‘God wil jou genezen vanavond! God wil jou persoonlijk 
zijn aanwezigheid laten ervaren en jou beter maken.’ In termen van het 
voorspellende verwerkingsmodel worden er zeer sterke verwachtingen 
gegenereerd, die vervolgens de waarneming en ervaring beïnvloeden. 
Zo zullen gelovigen tijdens een genezingsdienst sterk geneigd zijn om 
hun verwachting ten aanzien van genezing bevestigd te zien. Ook de 
omgeving waarin religieuze rituelen worden uitgevoerd draagt bij aan 
het versterken van de verwachtingen bij de gelovige. In een kerk of 
moskee zijn tal van religieuze teksten en attributen voorhanden die de 
bestaande overtuigingen en verwachtingen van de gelovige versterken.
 Een tweede mechanisme dat een rol speelt bij religieuze ervaringen 
is de zintuiglijke informatie. Met name als de zintuiglijke informatie 
ambigu of zelfs afwezig is, zullen de door ons brein gegenereerde voor-
spellingen een zeer sterke invloed uitoefenen op onze waarneming en 
ervaring.12 Zo menen we in een donkere nis de maagd Maria te herken-
nen, maar als de nis hel verlicht zou zijn, dan is er minder ruimte om 
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wat we zien te laten beïnvloeden door onze verwachtingen. Hoe ondui-
delijker of ambiguer de informatie in onze omgeving is, des te sterker 
zal onze waarneming worden beïnvloed door wat we verwachten. In 
veel religies wordt van dit gegeven impliciet gebruikgemaakt. Religi-
euze ceremonies vinden vaak in het donker plaats, de zintuigen wor-
den in de war gebracht door herhaalde bewegingen zoals bij de dan-
sende derwisjen – waarbij de draaiende bewegingen door de Soefi’s als 
een soort vorm van meditatie wordt gebruikt. Religieuze muziek is 
vaak monotoon en repetitief, zoals het herhalen van een Hare Krishna 
mantra of zoals bij Taizé-liederen – repetitieve meerstemmige liederen 
die hun oorsprong vinden in het Taizé klooster in midden-Frankrijk. 
We zullen zien dat uit allerlei onderzoek inderdaad blijkt dat  sensorische 
deprivatie, dat wil zeggen de afwezigheid van zintuiglijke informatie, 
een versterkend effect kan hebben op het optreden van religieuze en 
mystieke ervaringen.
 Een derde manier waarop religieuze ervaringen begrepen kunnen 
worden vanuit het voorspellende verwerkingsmodel draait om de rol 
die de voorspellingsfout speelt bij het aanpassen van ons cognitieve 
model.11 Normaal gesproken worden de verwachtingen die ons brein 
ten aanzien van onze omgeving genereert, gecorrigeerd als de voor-
spelling onjuist blijkt te zijn. Als dit foutcorrectiemechanisme onder-
drukt of uitgeschakeld wordt, kan een situatie ontstaan waarin ons 
cognitief model niet langer wordt aangepast. In dat geval kunnen men-
sen dus dingen gaan waarnemen die weliswaar hun model bevestigen, 
maar die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Een verstoord fout-
correctiemechanisme speelt waarschijnlijk een rol bij schizofrenie en 
het ontwikkelen van hallucinaties en waanideeën.
 Stel bijvoorbeeld dat iemand een gebedsgenezingsbijeenkomst bij-
woont, waarin de sterke verwachting wordt gewekt dat twee benen van 
ongelijke lengte weer even lang zullen worden. Een gelovige kan zo 
betoverd raken door de invloed van een charismatische religieuze lei-
der (vergelijkbaar met een toestand van hypnose, zoals we later zullen 
zien in hoofdstuk 2), dat hij als het ware de controle uit handen geeft en 
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volledig vertrouwt op de suggesties van de gebedsgenezer.13 Volgens 
het voorspellende verwerkingsmodel vindt er dan een afname van het 
foutcorrectiemechanisme plaats. Op basis van ambigue zintuiglijke in-
formatie (de benen lijken ongeveer even lang, maar het hangt er maar 
net van af hoe ver je ze uitstrekt) kan de gelovige tot de overtuiging 
komen dat één been inderdaad langer of korter is geworden. De waar-
neming wordt aangepast aan de hand van de verwachtingen, doordat 
er geen correctie meer plaatsvindt op basis van wat er in de omgeving 
gebeurt. Veel religieuze ceremonies doen een sterk beroep op het cog-
nitief vermogen van de deelnemers. Religieuze rituelen zijn vaak intens 
en zorgen er op die manier indirect voor dat de gelovige minder men-
tale middelen tot zijn beschikking heeft om zijn verwachtingen en op-
vattingen aan te passen.
 Verwachtingen, zintuiglijke informatie en het foutcorrectiemecha-
nisme spelen dus alle drie een rol bij het optreden van religieuze erva-
ringen. In de praktijk zal vaak sprake zijn van een combinatie van deze 
factoren, zoals we zullen zien bij de verschillende typen ervaringen die 
besproken worden in dit boek. Het voorspellende verwerkingsmodel 
benadrukt zowel de rol die de omgeving speelt bij het optreden van 
religieuze ervaringen als de gemeenschappelijke biologische basis van 
deze ervaringen. Ons brein maakt ons ontvankelijk voor bepaalde er-
varingen, zoals het zien van beelden, een veranderde waarneming van 
ons lichaam of een sterk euforische emotionele toestand. De manier 
waarop deze basale ervaringen worden ingekleurd hangt echter af van 
de verwachtingen en opvattingen van de persoon in kwestie.
 Dit principe wordt mooi geïllustreerd door onderzoek naar emoties. 
Afhankelijk van de context kan een bepaalde lichamelijke sensatie (zo-
als opwinding) op verschillende manieren geïnterpreteerd worden.14 
Als we ons in een stressvolle situatie bevinden, bijvoorbeeld wanneer 
we een lezing moeten geven, dan interpreteren we het gevoel van opge-
wondenheid als spanning. Maar als we een date hebben, dan kan pre-
cies hetzelfde gevoel geïnterpreteerd worden als een gevoel van ver-
liefdheid. Het ligt maar net aan de situatie hoe emoties beleefd worden.
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2

Over hallucinaties, floating en hypnose

Kan een film geregisseerd worden door God? Volgens de makers van 
de documentaire Holy Ghost Reborn wel. Regisseur Darren Wilson be-
schrijft dat hij zich bij het maken van de film heeft laten leiden door de 
stem van God, die soms zachtjes tot hem sprak of in dromen open-
baarde waar en wat hij zou moeten filmen. De makers doen in de film 
verschillende plekken in de wereld aan, op zoek naar aanwijzingen dat 
God nog steeds tot de mensen spreekt en levens verandert.
 In de film komt een Turkse man aan het woord, Ali Pektaş, die ver-
telt over een verschijning van Jezus. Ali was opgegroeid als moslim, 
maar raakte door alcoholproblemen vervreemd van zijn gezin. Op aan-
raden van een vriend maakte hij een pelgrimstocht naar Mekka. Tij-
dens een overnachting in de buurt van de Kaaba had Ali een droom, 
waarin Jezus zijn voorhoofd aanraakte en zei: ‘Je bent gered.’ Jezus 
plaatste zijn hand op Ali’s borst en zei: ‘Jij behoort mij toe.’ Ali be-
schrijft dat Jezus glimlachte en straalde. Hij had een baard, zoals op de 
gebruikelijke afbeeldingen van Jezus, maar het leek alsof elke haar 
daarvan elektrisch geladen was en licht uitstraalde. De onderkant van 
Jezus’ lichaam zag eruit als een gloeiende wolk. Vervolgens hoorde Ali 
vlak naast zich een stem. Hij maakte zijn vriend die naast hem lag wak-
ker en vroeg of hij de stem ook gehoord had, maar dat was niet het 
geval. Zijn vriend zei dat het onmogelijk was dat Jezus aan Ali was ver-
schenen en dat hij waarschijnlijk raar gedroomd had omdat hij de 
avond tevoren te veel had gegeten. Toch bleef de stem de rest van de 
nacht tegen Ali praten en raadde hem aan zijn pelgrimstocht af te bre-
ken en terug te gaan naar zijn familie. De volgende ochtend zag Ali in 
de badkamer dat een gedeelte van zijn borsthaar spierwit was gewor-
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den, en de stem zei tegen hem dat er nog veel meer dingen zouden ge-
beuren. Op dat moment wist Ali dat het Jezus was, hij knielde en zei 
tegen Jezus dat hij hem zou volgen.
 Het verhaal van Ali is ook terug te zien in een serie met de titel More 
than Dreams, waarin moslims worden geportretteerd die zich tot het 
christendom hebben bekeerd. Na zijn terugkeer vertelt Ali zijn familie 
over zijn ervaringen, en omdat ze zien dat hij positief veranderd is en 
niet langer drinkt, geloven ze hem. Hij raakt betrokken bij een kerk en 
zal uiteindelijk als voorganger op andere plekken in Turkije nieuwe 
kerken stichten. Zijn bekeringsverhaal heeft veel aandacht gekregen, 
zoals blijkt uit beide documentaires, en duikt in verschillende westerse 
christelijke media op.
 Religieuze boeken staan vol met dit soort verhalen over mensen die 
de stem van God horen, bovennatuurlijke wezens zien of gesprekken 
hebben met geesten van overleden voorouders. Een bekend verhaal uit 
de Bijbel is de bekering van de apostel Paulus, die op weg naar Damas-
cus getroffen wordt door een fel licht en van God de opdracht krijgt om 
het Evangelie te gaan verkondigen. Klassieke Mariaverschijningen, zo-
als in het bedevaartsoord Banneux in België of in Fatima in Portugal, 
zijn goed gedocumenteerd en laten zien dat gelovigen tot op de dag van 
vandaag zeer levendige beelden zien en boodschappen kunnen door-
krijgen.

De temporaalkwab en hallucinaties
In de wetenschappelijke literatuur wordt het optreden van religieuze 
visioenen en hallucinaties vaak in verband gebracht met een verstoor-
de werking van de temporaalkwab – een hersengebied dat zich aan 
beide zijkanten van het brein bevindt, ongeveer ter hoogte van de sla-
pen.15 In een recent onderzoek wordt een patiënt beschreven die leed 
aan temporaalkwabepilepsie en die was opgenomen in het ziekenhuis 
om de neurale bron van de epilepsie te onderzoeken.16 Een aantal uur 
nadat de patiënt een epileptische aanval had gehad, gaf hij aan een pro-
fetische boodschap te hebben ontvangen van God. De onderzoekers 

Extase 1-208.indd   28 23-08-17   09:14



29

beschrijven dat de patiënt naar het plafond staarde en Hebreeuwse ge-
beden begon te citeren. Op een gegeven moment riep de man ineens: 
‘En U bent Adonai (de Hebreeuwse naam van God), de Heer!’ De pa-
tiënt vertelde de onderzoekers dat God zichzelf geopenbaard had en 
verlossing zou brengen aan het volk van Israël. De patiënt stond ver-
volgens op, trok de eeg-elektroden van zijn hoofd en begon op de afde-
ling te verkondigen dat God hem gezonden had.
 Deze casus valt goed te verklaren vanuit het voorspellende verwer-
kingsmodel. De patiënt was opgevoed in een religieuze omgeving en 
had jarenlange ervaring met het reciteren van teksten uit de Thora. In 
termen van het voorspellende verwerkingsmodel had de patiënt sterke 
verwachtingen en overtuigingen ten aanzien van het verschijnen van 
de Messias. Door een overactivatie van de temporaalkwab, zo specule-
ren de onderzoekers, kan de patiënt tot de overtuiging zijn gekomen 
dat hij zelf de Messias was. Bestaande denkbeelden en overtuigingen 
kunnen dus worden versterkt door neurologische aandoeningen, wat 
kan leiden tot waandenkbeelden.
 Ook andere onderzoeken lieten zien dat een verstoorde activiteit in 
de temporaalkwab kan leiden tot veranderingen in iemands religiosi-
teit. Bij een groep patiënten bij wie de rechter temporaalkwab bescha-
digd was, werd gevonden dat een aantal van hen hyperreligieus gedrag 
vertoonde en regelmatig visuele hallucinaties had.17 Bij een controle-
groep met beschadigingen aan andere hersengebieden werden deze 
verschijnselen niet waargenomen. In een ander onderzoek werd on-
derzocht of veranderingen in het brein ook direct kunnen leiden tot 
een sterkere mate van religiositeit en spiritualiteit.18 Daarbij werd spe-
cifiek gekeken naar een groep patiënten die waren geopereerd aan een 
tumor in de rechter temporaal-pariëtale junctie. De patiënten vulden 
voorafgaand en na afloop van de operatie een vragenlijst in, om te me-
ten in hoeverre ze gevoelig waren voor spirituele en zelftranscendente 
ervaringen. Mensen bij wie specifiek de temporaal-pariëtale junctie 
was verwijderd scoorden na afloop van de operatie hoger op de vragen-
lijst en stonden dus meer open voor spirituele ervaringen. De controle-
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groep, bij wie een ander hersengebied was verwijderd, liet geen  toename 
in spiritualiteit zien; het effect kon niet veroorzaakt zijn door de alge-
mene traumatische effecten van een hersenoperatie.i

 Op basis van neurowetenschappelijk onderzoek weten we dat speci-
fieke gebieden in de temporaalkwab betrokken zijn bij de verwerking 
van complexe visuele informatie. Deze hersengebieden spelen een rol 
bij de herkenning van de gezichten of lichamen van andere mensen en 
de waarneming van beweging van andere mensen. Het fusiforme ge-
zichtsgebied – een specifiek hersengebied dat zich wat meer aan de bin-
nenzijde van het brein bevindt in de temporaalkwab – stelt ons bijvoor-
beeld in staat om gezichten als één geïntegreerd geheel waar te nemen, 
en door jarenlange ervaring liggen normaal gesproken in dit gebied de 
beelden ‘opgeslagen’ van mensen die we goed kennen. Ik heb zelf in 
Zwitserland ooit onderzoek gedaan bij een patiënte die leed aan pro-
sopagnosie – een aandoening waarbij het fusiforme gezichtsgebied be-
schadigd is geraakt en de patiënt niet langer in staat is om gezichten te 
herkennen. Deze patiënte moest in de interactie met anderen volledig 
afgaan op hun postuur of hun stem om erachter te komen wie ze voor 
zich had.
 Als de werking van de temporale hersengebieden (d.w.z., de hersen-
gebieden aan de zijkant van het brein in de temporaalkwab) verstoord 
raakt, kan dit ook leiden tot het ‘zien’ en ‘horen’ van mensen en stem-
men die er eigenlijk niet zijn. Dit wordt overtuigend geïllustreerd door 
neuropsychologisch onderzoek waarbij de temporale hersengebieden 
kunstmatig worden gestimuleerd door elektroden die in het brein ge-
plaatst zijn. Vaak wordt dit soort onderzoek uitgevoerd voorafgaand 
aan een hersenoperatie, om door middel van neuropsychologische tests 
vast te stellen welke hersengebieden veilig verwijderd kunnen worden 
zonder dat er cruciale cognitieve functies verloren gaan. Tijdens de sti-

i Persoonlijk denk ik dat de conclusie van de onderzoekers wel met een korreltje zout 
moet worden genomen: het is bijvoorbeeld niet duidelijk in hoeverre de gevonden ef-
fecten een ‘toevalsbevinding’ zijn.
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