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Breinwetenschapper en ex-gelovige 
Michiel van Elk, verbonden aan de Uni-
versiteit van Amsterdam, doet onderzoek 
naar religieuze ervaringen met de god-
helm op paranormaalbeurzen en het 
festival Lowlands. Tijdens deze evene-
menten vraagt hij bezoekers om mee te 
doen aan een experiment waarin ze door 
middel van de ‘godhelm’ een spirituele 
ervaring kunnen opwekken.
In werkelijkheid is het flauwekul. De helm 
is met draden aangesloten op een com-
puter, maar doet verder helemaal niets. 
Toch beweren veel deelnemers een 

bovennatuurlijke ervaring te hebben 
gehad. Volgens Van Elk is het de ver-
wachting die het effect sorteerde; als je 
iemand vertelt dat een apparaat een 
spirituele ervaring gaat opwekken, stelt 
het brein zich daar op in.
Van Elk geeft ook les over de invloed 
van het geestverruimende middel 
ayahuasca op het brein. Dit goedje komt 
uit het Amazonegebied, wordt vaak 
onder begeleiding van een sjamaan 
ingenomen en is in korte tijd erg populair 
geworden. Veel mensen beschrijven de 
ayahuascatrip als een religieuze ervaring, 
maar volgens Van Elk is dit gemakkelijk 
te verklaren omdat het brein onder 
invloed van het middel anders gaat 
functioneren.
Dat lijkt op het intrappen van een open 
deur, maar voor Van Elk is dit wederom 
bewijs dat het bij spirituele ervaringen 
vooral om breinprocessen gaat. “Ik denk 
dat het geloof in God niet compatibel is 
met de neurowetenschappelijke verkla-
ringen. Als je ervan uitgaat dat het brein 
geëvolueerd is door miljoenen jaren en 
dat God door intelligent design miljoenen 
jaren nodig had om de mens te ontwik-

kelen. En dat dan helemaal aan het staartje 
van die evolutie een menssoort ontstaat 
die inderdaad dat specifieke hersenge-
biedje heeft om met Hem in contact te 
treden… dat klinkt heel onwaarschijnlijk.” 
Het enige wat Van Elk hieraan doet 
twijfelen, is zijn deelname aan een 
ayahuasca-ceremonie, die hij als heel 
bijzonder ervoer.

NIET JE BREIN,  
MAAR JE HART
Neuropsychiater André Aleman van de 
Rijksuniversiteit Groningen reageert 
kordaat: “Neurologische verklaringen 
van religie zijn geen verklaringen, het 
gaat alleen over correlaten. Je kunt alleen 
zien wat samengaat met een religieuze 
ervaring in de hersenen. Ik denk dat de 
wetenschap helemaal niets kan zeggen 
over het bestaan van God. In alle religies 
is God onstoffelijk en de wetenschap 
beperkt zich nu juist tot het stoffelijke, 
tot het meetbare.”
Aleman komt genuanceerd en welover-
wogen over. Hij beaamt dat spirituele 
ervaringen zich als hersenactiviteit 
manifesteren, maar daar is voor hem 

niet alles mee gezegd. “Het is de vraag 
of de spirituele ervaring een gevolg is 
van de hersenactiviteit of dat die daar 
alleen maar mee samengaat.” 
Aleman herinnert aan de Indiase neuro-
loog Ramachandran. Hij beweerde de 
Godspot te hebben gevonden, het her-
sendeel dat spirituele ervaringen zou 
verklaren. Hij zocht die in de temporale 
schors, omdat epilepsiepatiënten die hij 
onderzocht daar hersenactiviteit ver-
toonden tijdens een aanval die volgens 
hen gepaard ging met mystieke ervarin-
gen. “Er is alleen één probleem met zijn 
verklaring” zegt Aleman, “en dat is dat 
veruit de meeste gelovigen geen epilepsie 
hebben.”

Op zoek naar de ‘Godspot’
DOOR ERIK HENDRIX

 “Neurologische  
verklaringen van 
religie zijn geen  
verklaringen"

 “Want er is maar 
één Godspot en dat 
is niet je brein, maar  
je hart.”

Nationaal Religiedebat | v.l.n.r. Désanne van Brederode, André Aleman, Michiel van Elk (ForumC)

reportage

Wat gebeurt er eigenlijk in je brein als je een spirituele ervaring hebt? En wijst die 
ervaring op een bovennatuurlijke werkelijkheid of bedriegt ons brein ons? Tijdens 
het Nationaal Religiedebat 2018, georganiseerd door ForumC, De Nieuwe Liefde 
en Trouw stond ‘de Godspot’ centraal. 
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10 november is de Dag van de Mantelzorg. Ter gelegenheid daarvan verscheen  
Met liefde zorgen, een boekje voor christelijk geïnspireerde mantelzorgers.  
“Die zelfopoffering vanuit betrokkenheid bij de ander is heel mooi.”

Gedichten, inspirerende verhalen, recepten, tips, illus-
traties en schrijfoefeningen: het boekje Met liefde zorgen 
staat er vol mee. Met de uitgave wil de christelijke vereni-
ging van zorgaanbieders Reliëf mantelzorgers een hart 
onder de riem steken, vertelt stafmedewerker Petra van 
Leeuwen. “We willen hun wat steun en richting geven. 
We stellen de aandacht voor de mens en de liefde centraal.”

Heeft u zelf ervaring met mantelzorg?
“Meer via verhalen dan dat ik zelf intensieve mantelzorg 
heb verleend. Wat ik heel mooi vind, is de zelfopoffering 
vanuit een intense betrokkenheid bij de ander. Elk ver-
haal is anders, maar wat ik hoor, is de zwaarte en de 
liefde, die hand in hand gaan. Dat voert in het boekje ook 
een beetje de boventoon. Ja, het is vaak heel zwaar, maar 
ook liefdevol als je iets voor een ander kunt betekenen. 
Dat vind ik prachtig en aansprekend.
Over het algemeen kun je zeggen dat zorgen voor iemand 
die je lief is, ook een diep gevoel van betekenis kan bieden, 
een intens gevoel van verbondenheid en liefde. Wat ik 
mooi vind aan mensen die bijvoorbeeld zorgen voor een 
stervende partner, is de enorme liefde die blijkt uit hun 
zorg in deze laatste fase. Tot de dood ons scheidt… de 
trouw en toewijding aan de ander, soms jarenlang en 
intensief.
Dat kan tegelijkertijd ook de minder mooie kant van 
mantelzorg zijn: de offers die het met zich meebrengt.  
Je kunt zelf vrienden of familie minder zien of minder 
dingen doen die je graag zou willen doen. Ook is er een 
gevoel van eenzaamheid als je je niet begrepen voelt.”

Wat is daar specifiek christelijk aan?
“Naastenliefde is een kern van het geloof. Liefdevol 
zorgen voor elkaar is volgens mij een bijbelse opdracht. 
En gelukkig hoeven we het niet alleen te doen: we mogen 
steun, troost en kracht zoeken bij God. En zijn liefde 
aanroepen om door te geven aan de ander. Ik geloof dat 
de Kerk bedoeld is als gemeenschap van gelovigen die 
samen optrekken. Als christenen mogen we ook met 
elkaar voor elkaar zorgen. Daarom hoop ik dat mantel-
zorgers zich niet alleen gesteund voelen door God, maar 
ook door broeders en zusters die zorg hebben voor 
elkaar.”

Wat zien jullie als de grootste obstakels voor  
mantelzorgers?
“Het is natuurlijk afhankelijk van de mantelzorg die je 
verleent. Is dat zorg voor iemand in de naaste omgeving 
die je dagelijks bezoekt, of heb je een gehandicapt kind 
aan wie je je leven lang zorg verleent? Bij intensieve 
vormen van mantelzorg, die 24 uur per dag heel intens 
zijn voor ouders, partners en/of kinderen, is het lastig 
een moment voor jezelf te vinden. Het is zo intensief dat 
het moeilijk is om tijd te investeren in jezelf. Het is dan 
belangrijk om erover na te denken hoe je ook voor jezelf 
kunt blijven zorgen. Een ander, meer praktisch aspect 

komt vooral om de hoek kijken bij mantelzorg die inge-
wikkeld is. Het kan lastig zijn die zorg goed geregeld te 
krijgen, dat kost veel werk.”

Een op de zeven mantelzorgers is overbelast. Hoe 
kun je als mantelzorger overbelasting voorkomen?
“Mijn advies is om naast dat zorgen voor die ander toch 
ook tijd voor jezelf te nemen. Je kunt je schuldig voelen 
als je iets voor jezelf doet, maar hoe beter je voor jezelf 
zorgt, hoe beter je voor de ander kan zorgen. De tweede 
tip is: accepteer hulp. Dat klinkt eenvoudig, maar is het 
niet. Accepteer hulp ook tijdig, wacht niet tot je het echt 
niet meer trekt. Mijn derde tip is om lotgenoten te 
zoeken, mensen die jouw verhaal begrijpen. Dat kan 
steun geven.
Stel, je zorgt voor je zwaar demente partner. Zijn herin-
neringen vervagen, op een gegeven moment wordt hij 
agressief. Dan kan het helpen als je iemand spreekt die 
door hetzelfde heen gaat. Dat geldt bijvoorbeeld ook als 
je je schuldig voelt omdat je je partner een middagje naar 
de dagopvang brengt. Contact leggen kan op allerlei 
manieren.” b

Marije Vermaas (red.), 
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‘De enorme liefde die uit  
mantelzorg spreekt, is mooi’
DOOR HENDRIËLLE DE GROOT
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interview

De temporale schors lijkt dus niet in 
aanmerking te komen als Godspot. “Dat 
klopt”, beaamt filosofe Désanne van 
Brederode, “want er is maar één Godspot 
en dat is niet je brein, maar je hart.”

GRENZEN VAN DE 
WETENSCHAP
Aan het eind van de avond beklijft vooral 
het gevoel dat de wetenschap graag 
relevant wil zijn voor religie, maar dat 
ze er met ayahuasca, de Godspot en een 
godhelm niet gaat komen. Niemand zal 
tegenspreken dat de wetenschap het 
menselijk bestaan enorm verbeterd 
heeft, maar in de moderne samenleving 
bestaat soms de neiging om wetenschap 
te verafgoden. Het is dan ook niet vreemd 
dat sommige mensen gefrustreerd raken 
wanneer een bepaald terrein (zoals reli-
gie) zich aan die wetenschappelijke 
autoriteit onttrekt.
Toch is een debat over het belang van 
neurologisch onderzoek voor religie 
belangrijk. Een leek kan zich door een 
gebrek aan kennis immers gemakkelijk 
laten overrompelen, vooral wanneer de 
neurologie beweringen doet die feitelijk 
buiten haar kennisgebied vallen.
“We dienen de onderscheidende rol van 
wetenschap en van religie (inclusief 
seculiere levensbeschouwingen) te res-
pecteren: religieuze claims moeten niet 
boven gevestigde wetenschappelijke 
conclusies worden geplaatst; evenmin 
dienen de natuurwetenschappen 
gebruikt te worden om beweringen over 
de metafysische aspecten van religies te 
doen”, zo klinkt het in een door gelovige 
en seculiere wetenschappers opgesteld 
document waarmee de avond wordt 
beëindigd. Goed advies, voor gelovigen 
én ongelovigen. b

Het Nationaal Religiedebat 2018 
werd op 30 oktober gevoerd. 
Het werd georganiseerd door 
ForumC in samenwerking met 
De Nieuwe Liefde en dagblad 
Trouw.


