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Religieuze kennistheorie en het reli-lobje 

 

Marcel Sarot (Utrecht) 

 
The author argues that the recent discovery of the God spot – specific locations in the brain connected 

with religious experience – counts against ‘proper funtion’ as criterion for warrant, and thus against 

Reformed epistemology. 

 

Enige maanden geleden meldden de wetenschapspagina’s van enkele dagbladen, dat 

wetenschappers erin geslaagd zijn om vast te stellen dat religieuze ervaringen gekoppeld zijn 

aan activiteit in specifieke hersendelen. Met behulp van hersenscans konden zij aantonen dat 

transcendentie-ervaringen, visioenen, gevoelens van verlichting en van huiver voor het 

goddelijke gekoppeld zijn aan waarneembare neuronale activiteit op een vijftal plaatsen in de 

hersenen. Ik wil graag beginnen met relativerend vast te stellen dat dit onderzoeksresultaat 

niet zo spectaculair is, als in de dagbladen werd gesuggereerd. Uit eerdere hersenscans was al 

bekend welke hersengebieden worden geactiveerd wanneer wij lezen, rekenen, naar muziek 

luisteren of seksueel actief zijn.
1
 Dan is het niet zo vreemd dat ook bij religieuze activiteiten 

bepaalde hersengebieden in het bijzonder betrokken zijn.
2
 De vijf hersengebieden waar het 

om gaat zal ik in het vervolg kortheidhalve het ‘reli-lobje’ noemen. Een tweede relativerende 

opmerking die ik graag wil maken is dat de gegevens die nu de dagbladen haalden, onder 

wetenschappers al enkele jaren bekend waren;
3
 de reden dat zij juist nu de dagbladen haalden, 

is dat het Amerikaanse blad Newsweek er enkele omslagartikelen aan wijdde.
4
 

Dit gezegd zijnde, laat zich toch de vraag stellen wat de ontdekking van wat ik in het 

vervolg kortheidshalve maar het ‘reli-lobje’
5
 zal noemen, betekent voor de rationaliteit van 

religieus geloof. Dat is de vraag die ik in deze bijdrage aan de orde wil stellen. Ik zal 

beginnen met de bespreking van twee suggesties over consequenties van de ontdekking van 

het reli-lobje, die men in de discussie over dit onderwerp tegenkomt. Ik zal betogen dat beide 

suggesties afgewezen moeten worden. Vervolgens zal ik een eigen suggestie voorleggen, die 

naar mijn mening wel hout snijdt. 

 

1 Bewijst het reli-lobje dat God niet bestaat? 

Wanneer religieuze ervaringen teruggaan op bepaalde hersengebieden, zo zou men kunnen 

denken, hoeven wij de inhoud van deze ervaringen niet serieus te nemen. Immers, dat deze 

ervaringen worden veroorzaakt door neuronenactiviteit in bepaalde hersengebieden, laat zien 

dat zij een aan het brein interne, volstrekt natuurlijke oorzaak hebben. Wij kunnen ze 

verklaren zonder beroep op het bestaan van religieuze of bovennatuurlijke verschijnselen. De 

atheïst Michael Persinger slaagde er dan ook in, met behulp van een helm die 

elektromagnetische signalen uitzendt naar het reli-lobje, bij negen van vijftien proefpersonen 

religieuze ervaringen op te roepen; hij suggereert dat deze ervaringen – van een ‘sensed 

presence’ – door godsdienstig gelovigen in het licht van hun religieuze overtuigingen zullen 

worden geïnterpreteerd.
6
 Deze feiten zouden er op wijzen dat het onredelijk is, religieuze 

                                                           
1
 Dick Swaab, ‘Hersenen, bewustzijn en geloof: Neurobiologische aspecten,’ in: Palmyre Oomen, Jan W.M. 

Osse & Vincent G.H.J. Kirkels (red.), Hersenen, bewustzijn, zicht op onszelf (Nijmegen 2001), 79–95, i.h.b. 81. 
2
 Palmyre Oomen, ‘Over hersenen, ziel, zelf en vrijheid: Een proeve van bruggenbouw tussen neurowetenschap 

en geloof,’ in: Oomen e.a. (red.), Hersenen, 96–122, i.h.b. 100. 
3
 Zie bijv. Vialyanur S. Ramachandran & Sandra Blakeslee, Phantoms in the Brain: Human Nature and the 

Architecture of the Mind (New York 1998), James H. Austin, Zen and the Brain: Toward an Understanding of 

Meditation and Consciousness (Cambridge, Mass. 1998), Oomen, ‘Over hersenen,’ 100. 
4
 Newsweek May 7. 

5
 Zo ook Oomen, ‘Over hersenen,’ 100. 

6
 C.M. Cook & M.A. Persinger, ‘Experimental Induction of the “Sensed Presence” in Normal Subjects and an 

Exceptional Subject,’ Perceptual and Motor Skills 85 (1987), 683–693. 
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ervaringen te zien als aanwijzingen voor het bestaan van iets transcendents; zij zouden eerder 

te vergelijken zijn met hallucinaties. 

 Dit argument kan echter niet overtuigen. Ook wanneer wij een overheerlijk uitziende 

en geurende punt appeltaart waarnemen zullen specifieke hersendelen geprikkeld worden. Een 

neurowetenschapper zou zonder moeite een hersenscan kunnen maken van de hersenactiviteit 

die plaatsvindt bij het waarnemen van een appelpunt. Maar – en dan zie ik gemakshalve even 

af van de gecompliceerde realisme-nonrealisme discussie
7
 – niemand zal in deze specifieke 

hersenactiviteit een argument zien voor het niet-bestaan van de appelpunt.
8
 Ook het feit dat 

religieuze ervaringen kunstmatig kunnen worden opgeroepen zegt weinig. Wetenschappers 

zijn er eveneens in geslaagd, door bepaalde hersendelen te prikkelen mensen waarnemingen te 

laten doen van niet-bestaande empirische objecten.
9
 Hieruit kan men nog niet concluderen dat 

empirische waarnemingen ook onder gewone omstandigheden – wanneer ze niet kunstmatig 

worden opgewekt – geen reëel bestaand object hebben. Duidelijk wordt uit dit soort 

voorbeelden wel, dat specifieke hersenactiviteit ook niet gebruikt kan worden om te bewijzen 

dat het waargenomen object wel bestaat. Samenvattend: uit de genoemde specifieke 

hersenactiviteit tijdens religieuze ervaringen geen enkele conclusie worden getrokken over het 

al dan niet bestaan van het transcendente waarmee de gelovige denkt in contact te komen. 

 

2 Bewijst het reli-lobje de betrouwbaarheid van religieuze ervaringen? 

Wij hebben gezien dat de specifieke hersenactiviteit niet bewijst dat het object van religieuze 

ervaring in de werkelijkheid bestaat. Wanneer de theïst het reli-lobje toch wil inzetten in een 

argument ten gunste van de betrouwbaarheid van religieuze ervaring, zal zij een enigszins 

complexere redenering op moeten zetten. Zo’n redenering zou als volgt kunnen luiden.
10

 In de 

religieuze kennistheorie is een duidelijke trend aanwijsbaar om de analogie tussen zintuiglijke 

waarneming en religieuze ervaring te onderstrepen. In de religieuze ervaring zouden wij God 

kunnen waarnemen, en de analogie tussen religieuze ervaring en zintuiglijke waarneming zou 

zo sterk zijn, dat religieuze ervaring niet véél minder betrouwbaar is dan zintuiglijke 

waarneming. Aldus argumenteert bijvoorbeeld de vooraanstaande Amerikaanse 

godsdienstfilosoof William P. Alston in zijn hedendaagse klassieker Perceiving God;
11

 de titel 

spreekt voor zich. Het grote probleem met dergelijke pogingen om de betrouwbaarheid van 

religieuze ervaring op te poetsen is, dat op tenminste één essentieel punt religieuze ervaring 

verschilt van zintuiglijke waarneming. Zintuiglijke waarneming is altijd gebonden aan 

lichamelijke organen. Zo is ons gezichtsvermogen afhankelijk van ogen, bepaalde 

zenuwbanen en hersenen. Onjuiste visuele waarnemingen zijn in principe te verklaren uit 

defecten in de betreffende zintuiglijke organen. Zo kan blindheid soms verklaard worden uit 

een aandoening van het netvlies, of uit het afgestorven zijn van de zenuwbanen tussen ogen 

en hersenen. Bij religieuze ervaringen ontbrak tot nu toe een met de ervaring verbonden 

orgaan, en was het dus ook niet mogelijk om afwijkende waarnemingen te verbinden met 

defecten in een lichamelijk orgaan. Nu religieuze ervaring verbonden blijkt met specifieke 

plaatsen in de hersenen, wordt het wellicht mogelijk om in de hersenen van andersgelovigen 

en atheïsten specifieke afwijkingen te constateren, zo zou men kunnen vermoeden. 

                                                           
7
 Zie hierover Colin Crowder, God and Reality: Essays on Christian Non-Realism (Londen 1997); Hans-Peter 

Großhans, Theologischer Realismus: Ein sprachphilosophischer Beitrag zu einer theologischen Sprachlehre 

(Tübingen 1996). 
8
 Andrew Newberg, Eugene d'Aquili, & Vince Rause, Why God Won’t Go Away: Brain Science and the Biology 

of Belief (New York 2001); cf. Sharon Begley, ‘Religion and the Brain,’ Newsweek May 7, 2001 

(http://stacks.msnbc.com/news/566079.asp?cp1=1). 
9
 Oomen, ‘Over hersenen,’ 101. 

10
 Het nu volgende argument werd mij aangereikt door mijn studenten. 

11
 William P. Alston, Perceiving God: The Epistemology of Religious Experience (Ithaca NY 1991). 
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 De poging de afwezigheid van religieuze ervaring, dan wel afwijkende religieuze 

ervaringen, uit afwijkingen in de hersenen te verklaren, lijkt echter tot mislukken gedoemd. 

Immers, van alternatieve zintuiglijke waarnemingen kan men met veel grotere zekerheid 

vaststellen welke waarneming de juiste is dan van alternatieve religieuze ervaringen. Op de 

eerste plaats is de intersubjectieve overeenstemming groter. Religieuze ervaringen lopen, ook 

wat hun cognitieve inhoud betreft, zelfs binnen één religie sterk uiteen. Zo beriepen theologen 

als Kazoh Kitamori en baron Friedrich von Hügel zich in de discussie over de vraag of God 

kan lijden voor diametraal tegenovergestelde opvattingen op mystieke ervaringen.
12

 Over 

zintuiglijke ervaringen zijn mensen het veel vaker eens. Op de tweede plaats kunnen wij het 

ene zintuig met het andere corrigeren: of een object bolvormig is, kun je niet alleen zien, maar 

ook voelen. Bij religieuze ervaring is er echter geen controlerend tweede zintuig. En op de 

derde plaats beschikken wij vaak over min of meer objectieve meetmethoden, zoals wij 

bijvoorbeeld met een thermometer kunnen onderzoeken welke van verschillende vloeistoffen 

de warmste is; ook dergelijke meet-methoden kunnen wij niet op God toepassen. Op het 

moment dat wij erin slagen, een verschil in zintuiglijke waarneming te verklaren vanuit een 

verschil in de betrokken zintuiglijke organen, weten wij dus ook welk orgaan goed is, en welk 

defect. Zouden wij echter niet met enige mate van zekerheid kunnen weten welke 

waarneming de correcte is, dan zouden wij ook niet kunnen beslissen welk zintuiglijk orgaan 

goed functioneert. De koppeling van religieuze ervaringen aan vijf specifieke hersengebieden 

maakt het inderdaad mogelijk, te onderzoeken in hoeverre verschil in hersenactiviteit of -

structuur de verklaring zou kunnen zijn voor verschil in religieuze ervaringen, en zelfs voor 

de afwezigheid van die ervaringen. Het grote probleem is echter dat wij geen onafhankelijke 

toegang hebben tot God; gelovigen beklemtonen steeds weer dat God zich – o.m. vanwege 

Gods transcendentie
13

 – niet laat vangen in herhaalbare empirische experimenten. En de 

intersubjectieve overeenstemming is eveneens gering. Derhalve kunnen wij niet met ook maar 

een schijn van objectiviteit vaststellen welke religieuze ervaringen cognitief superieur zijn. 

Kortom, zelfs wanneer hersenwetenschappers zouden kunnen laten zien dat de hersenen van 

hen die geen religieuze ervaringen hebben verschillen van de hersenen van hen die specifiek 

christelijke religieuze ervaringen hebben, dan nog hebben wij geen onafhankelijke manier om 

vast te stellen wie een hersendefect heeft: de christenen of de atheïsten.  

 Wellicht zou de theïst kunnen betogen dat degene die geen religieuze ervaringen heeft, 

bepaalde hersendelen ongebruikt laat die degene met religieuze ervaringen wel gebruikt, en 

op die wijze in figuurlijke zin de ogen sluit voor een bepaald deel van de werkelijkheid. Dit 

argument richt zich niet tegen degenen met andere religieuze ervaringen dan de spreker, maar 

alleen tegen hen die geen religieuze ervaringen hebben. Echter, zelfs wanneer vast zou komen 

te staan dat wie geen religieuze ervaringen heeft, bepaalde hersendelen ongebruikt laat, is nog 

op geen enkele wijze plausibel gemaakt dat het wel gebruiken van die hersendelen leidt tot 

betrouwbare extra kennis. Ook de hersenactiviteit van fantaseren laat zich met een hersenscan 

in kaart brengen, maar dat betekent nog niet dat fantasie betrouwbare extra kennis oplevert! 

 

3 Reformed epistemology en het reli-lobje 

Moeten wij nu uit het voorgaande concluderen dat het reli-lobje irrelevant is voor de 

religieuze epistemologie? Dat is in ieder geval niet wat ik hier wil betogen. In het laatste deel 

van dit artikel zal ik betogen dat de ontdekking van het reli-lobje wel degelijk consequenties 

                                                           
12

 Zie mijn God, Passibility and Corporeality (Kampen 1992), i.h.b. 14–15. 
13

 Over Gods transcendentie, zie Marcel Sarot & Arjan Markus, ‘Denken van Wie ons ontsnapt,’ NTT 54 (2000), 

145–167; Arjan Markus, ‘Aan gene zijde van de conceptualiteit: Transcendentie van God en de grenzen van ons 

denken,’ Bijdragen 62 (2001), 190–211. 
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heeft voor één populaire benadering van de religieuze kennistheorie: die van wat de 

‘Reformed epistemology’ is gaan heten.
14

 

De Reformed epistemology komt voort uit een kritiek op het klassieke funderingsdenken, die 

de kern van het foundationalist denkschema ongemoeid laat. Die kern is deze, dat kennis te 

vergelijken is met een gebouw, en dat wanneer de fundamenten van ons kennisgebouw maar 

stevig genoeg zijn, dit gebouw staat als een huis. Die fundamenten zijn dan de proposities 

waarvan wij zeker zijn; proposities waarvan wij niet zeker zijn, moeten wij op een logisch 

geldige wijze uit deze zekere proposities afleiden. Tot zover zijn de Reformed epistemologists 

het eens met de klassieke funderingsdenkers. Op twee andere punten echter kritiseren de 

Reformed epistemologists de klassieke funderingsdenkers. Het eerste punt is de wijze waarop 

wij beoordelen welke kennis tot het fundament van ons kennisgebouw behoort, en welke tot 

de bovenbouw. Van oudsher heeft het funderingsdenken algemene criteria geprobeerd te 

geven voor wat ‘properly basic’ is, en dus tot de basis behoort. Over de exacte formuleringen 

is men het nooit helemaal eens geworden, maar het komt hierop neer dat analytische 

uitspraken en op empirische waarneming gebaseerde uitspraken geacht worden de 

fundamenten van ons kennisgebouw te vormen. De Reformed epistemologists bestrijden dat 

het mogelijk is algemene criteria te geven: zij pleiten voor een bottom up benadering in plaats 

van een top down benadering: stel geen criteria op om aan de hand daarvan uit te maken wat 

je zeker weet, maar stel eerst vast wat je zeker denkt te weten, en stel dan a posteriori de 

criteria vast waaraan deze proposities voldoen. Het tweede verschil tussen Reformed 

epistemologists en klassieke funderingsdenkers hangt hier nauw mee samen. Volgens de 

klassieke funderingsdenkers hoort religieuze kennis tot de bovenbouw, en moet zij dus 

worden gegrond in proposities waarvan wij wel zeker zijn. Dat is wat men in de traditionele 

Godsbewijzen probeert te doen: uitgaande van wat men zeker denkt te weten, te laten zien dat 

God bestaat. De Reformed epistemologists daarentegen menen dat gelovigen hun meest 

fundamentele geloofovertuigingen met zo veel stelligheid accepteren, dat zij moeten gelden 

als properly basic, als behorend tot het fundament van hun kennisgebouw. Voor fundamentele 

geloofsovertuigingen hoef je dus niet te argumenteren. 

 Laten wij even een stapje terug doen. Zijn de Reformed epistemologists irrationeel, in 

de zin dat ‘anything goes’? Uit wat ik tot nu toe heb gezegd, zou men dit kunnen concluderen. 

Daarom moet ik hier nog iets aan toevoegen. Klassieke funderingsdenkers zien religieuze 

overtuigingen als onwaar tot het tegendeel bewezen heeft, Reformed epistemologists als waar 

tot het tegendeel bewezen is. De rationaliteit van religieuze overtuigingen is voor hen niet 

afhankelijk van de kracht waarmee wij ze bewijzen, maar van de manier waarop wij omgaan 

met kritiek – met ‘defeaters’ of  ‘reasons to the contrary.’
15

 Het is dus beslist niet zo dat 

‘anything goes.’ Toch zou ik mij kunnen voorstellen dat wie niet zo goed is ingevoerd in de 

hedendaagse godsdienstfilosofie, vermoedt dat wij hier met een buitenissige positie van een 

enkele zonderling te maken zullen hebben. Dit nu is niet het geval; Plantinga én zijn 

epistemologie worden alom geprezen, en bepalen voor een belangrijk deel het debat in de 

contemporaine godsdienstfilosofie.
16

 Wat meer is, ook buiten de kring van 

                                                           
14

 Over Reformed epistemology, zie bijv. R. Douglas Geivett & Brendan Sweetman, Contemporary Perspectives 

on Religious Epistemology (Oxford 1992), 133–182; Michael Peterson e.a., Reason and Religious Belief (New 

York 1991), 117–135; Alvin Plantinga, Warranted Christian Belief (Oxford 2000); René van Woudenberg & 

Bart Cusveller (red.), De kentheorie van Alvin Plantinga (Zoetermeer 1998); Jonathan Kvanvig (ed.), Warrant in 

Contemporary Epistemology: Essays in Honor of Alvin Plantinga’s Theory of Knowledge (Lanham 1996). 
15

 Vgl.  Eef Dekker & Marcel Sarot, ‘Iets dat in fatsoenlijke families niet voorkomt?’ in: Dekker & Sarot (red.), 

Christelijk geloof en rationaliteit, 9–20, i.h.b. 16–17. 
16

 Gijsbert van den Brink, Oriëntatie in de filosofie (Zoetermeer 2000), 340, noemt Plantinga ‘één van de 

waarlijk grote Amerikaanse filosofen.’ C. Stephen Evans zegt over hem dat ‘No Christian philosopher has had a 

bigger influence on the intellectual scene than Alvin Plantinga’ (James F. Sennett, The Analytic Theist: An Alvin 
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godsdienstfilosofen wordt Plantinga zeer gerespecteerd en hoog geacht.
17

 Juist omdat de 

positie van Plantinga en de zijnen zo centraal staat in het actuele debat, lijkt het interessant om 

eens te vragen wat de ontdekking van het reli-lobje voor deze positie te betekenen heeft. 

Daarbij zal ik mij vooral richten op één aspect van Plantinga’s kennistheorie: zijn criterium 

voor proper basicality. Ik heb al gemeld, dat Plantinga meent dat deze criteria a posteriori 

moeten worden opgesteld: eerst kijken welke overtuigingen basic zijn, en vervolgens daaruit 

inductief een criterium afleiden voor proper basicality. Het criterium waartoe Plantinga langs 

deze weg is gekomen, is: proper function. Volgens Plantinga mogen wij een overtuiging 

aanvaarden als ‘properly basic’ als die ‘is … produced by cognitive faculties functioning 

properly and aimed at the truth,’
18

 oftewel is voortgebracht door goed functionerende en op 

waarheid gerichte kenvermogens. Voor het project van de christelijke apologetiek is dit een 

aantrekkelijk voorstel. Immers, het grote probleem met discussie over de rationaliteit van 

christelijk geloof is de toetsbaarheid. Religieuze overtuigingen laten zich niet volgens 

algemeen geldende criteria toetsen. Op andere terreinen laten onze overtuigingen zich vaak 

wel in het licht van algemeen geldende criteria toetsen, en op die terreinen kunnen wij dus 

met een zekere mate van objectiviteit vaststellen, of onze kenvermogens goed functioneren. 

Als dat inderdaad het geval is, aldus Plantinga, kunnen wij vertrouwen op de overtuigingen 

die zij voortbrengen, inclusief de religieuze overtuigingen. De rationaliteit van religieuze 

overtuigingen wordt zo afhankelijk gemaakt van het goed functioneren van onze 

kenvermogens. Wat dat in de praktijk betekent, bleek enkele jaren geleden toen Nicholas 

Wolterstorff, een van Plantinga’s bekendste medestanders, een lezing in Utrecht hield.
19

 

Wolterstorff sprak over een collega van hem aan de universiteit van Yale, een niet kerkelijk 

betrokken dame, die op een dag tijdens het strijken plotseling de liefdevolle presentie van God 

voelde, en van God een boodschap kreeg voor de plaatselijke predikant. Het was de eerste 

keer dat zij een dergelijke ervaring had, en zij kwam volledig onverwacht. Zij vroeg zich af of 

er psychologisch iets mis met haar was, en heeft een paar vrienden en collegae in vertrouwen 

genomen en zich psychologisch laten onderzoeken. De uitkomst was dat zij psychisch 

kerngezond was. Toen heeft zij de boodschap doorgegeven aan de plaatselijke predikant, tot 

groot geestelijk heil van de gemeente. Volgens Wolterstorff was dit een volstrekt rationele 

handelswijze: als je psychisch en intellectueel in orde bent en dan een openbaring van God 

krijgt, dan heb je geen enkele reden om aan te nemen dat die door cognitief dysfunctioneren 

wordt veroorzaakt, en is het redelijk haar te accepteren als komend van God. 

 Sommige godsdienstfilosofen keuren reflecties als die van Wolterstorff af als zijnde 

irrelevant. Bijzondere religieuze ervaringen als die van de collega van Wolterstorff komen 

niet veel voor en zijn niet van wezenlijk belang voor het godsdienstig leven van de gewone 

gelovige. Enerzijds hebben zij gelijk, maar anderzijds valt nauwelijks te ontkennen dat 

uiteindelijk de grote godsdiensten waarmee wij hier in Nederland te maken hebben, zoals 

islam en christendom, teruggaan op de bijzondere religieuze ervaringen van enkele grote 

religieuze persoonlijkheden, zoals Jezus en Mohammed, en dat de vraag naar de rationaliteit 

van dergelijke ervaringen er derhalve wel degelijk toe doet, zelfs voor gelovigen die ze zelf 

niet hebben. Ook hun geloof gaat uiteindelijk op dergelijke ervaringen terug. 

 Voor de Reformed epistemologists is de rationaliteit van religieuze ervaringen dus te 

herleiden tot het goed functioneren van de algemene kenvermogens van degenen die de 

ervaringen hebben. Vanuit de ontdekking van het reli-lobje zijn hier echter serieuze 
                                                                                                                                                                                     

Plantinga Reader [Grand Rapids, Mich. 1998], flaptekst). Uiteraard zijn er ook critici; zo bijv. Willem B. Drees 

in NTT 49 (1995), 343–345. 
17

 Zo verscheen bijvoorbeeld reeds in 1985 in de serie ‘Profiles’: James E. Tomberlin & Peter van Inwagen 

(eds.), Alvin Plantinga (Dordrecht 1985). 
18

 Zie bijv. Plantinga, Warranted Christian Belief, 152. 
19

 Nicholas Wolterstorff, ‘Is it Possible to Speak about God?’, Faculteit Godgeleerdheid Utrecht 8 juni 1998. 

Naar mijn beste weten is deze lezing nog niet gepubliceerd. 
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vraagtekens bij te zetten. Dat onze kenvermogens op andere terreinen dan dat van de 

religieuze ervaring goed functioneren, duidt op het goed functioneren van de hersengebieden 

die bij het kenvermogen betrokken zijn. Bijzondere religieuze ervaringen gaan echter terug op 

verhoogde activiteit in het reli-lobje (d.w.z. vijf specifieke hersengebieden), zo hebben wij 

gezien. Het goed functioneren van andere hersengebieden zegt achter niet direct iets over het 

goed functioneren van het reli-lobje. Slechts wanneer aan een van de volgende twee 

voorwaarden is voldaan, kunnen wij uit het goed functioneren van onze kenvermogens op 

andere terreinen conclusies trekken voor het functioneren van het reli-lobje. Dat is het geval 

(1) als het goed functioneren van sommige hersendelen erop wijst dat de hersenen in hun 

geheel goed functioneren, of (2) als het reli-lobje – geheel of grotendeels – samenvalt met de 

hersengebieden die betrokken zijn in kenactiviteit in het algemeen. Het eerste is zeker niet het 

geval: het goed functioneren van het ene hersengebied wijst nog niet op het goed functioneren 

van het andere. De literatuur over het hersenonderzoek staat juist vol met tegelijk 

vermakelijke en tragische verhalen over mensen die op allerlei terreinen goed functioneren, 

maar als gevolg van een kleine hersenbeschadiging tot één specifieke activiteit niet langer in 

staat zijn: bijvoorbeeld niet langer in staat zijn gezichten te herkennen. Hiermee wordt een 

oude volkswijsheid bevestigd: het is wel degelijk mogelijk op het ene gebied een knobbel te 

hebben, en op het andere een kuiltje. Een ken-knobbel zou wellicht kunnen samengaan met 

een reli-kuiltje. Dit zou slechts onmogelijk zijn als het reli-lobje geheel of gedeeltelijk 

samenvalt met de hersengebieden die betrokken zijn in kenactiviteit in het algemeen – de 

tweede voorwaarde voor succes van het argument van de Reformed epistemologists die ik 

zojuist genoemd heb. Ook wat deze tweede voorwaarde betreft, geeft de literatuur ons echter 

weinig hoop. Met name het feit dat er een positieve correlatie is tussen bijzondere religieuze 

ervaringen enerzijds en creativiteit en fantasie anderzijds, en een negatieve correlatie tussen 

bijzondere religieuze ervaringen enerzijds en rationaliteit anderzijds, geeft weinig hoop.
20

 In 

het licht van dit gegeven lijkt het mij niet te ver gaan om te stellen dat de onus probandi 

vooralsnog bij de Reformed epistemologists ligt. 

 

4 Conclusies en samenvatting 

Het bovenstaande is geen volledige weerlegging van de Reformed epistemology. Ik hoop 

echter dat ik er wel in geslaagd ben om te laten zien dat wij na de ontdekking van het reli-

lobje serieuze vraagtekens moeten stellen bij de claim dat op andere terreinen goed 

functionerende kenvermogens ook wel zullen leiden tot betrouwbare religieuze ervaringen. Ik 

ben mij ervan bewust dat met name Plantinga in zijn meest recente werk ook veel nadruk legt 

op de werking van de sensus divinitatis en het werk van de Heilige Geest, maar de 

zeggingskracht van dit soort beroep op geloofsovertuigingen reikt – in tegenstelling tot het 

beroep op ‘proper function’ – niet verder dan de gelovige gemeenschap zelf.
21

 

Laat ik tenslotte mijn argument kort samenvatten, en de balans opmaken. Ik heb 

geprobeerd te laten zien dat de ontdekking van het reli-lobje in het hedendaags 

hersenonderzoek noch bewijst dat het object van religieuze ervaringen bestaat, noch dat het 

niet bestaat. Vervolgens heb ik geprobeerd aan te tonen, dat deze ontdekking het ons niet 

mogelijk maakt, ‘verkeerde’ religieuze ervaringen of de afwezigheid van religieuze 

ervaringen te verklaren vanuit een hersendefect, zoals het in principe wel mogelijk is om 

gebrekkige zintuiglijke waarneming te verklaren vanuit gebreken in de betrokken organen. En 

tenslotte heb ik getracht te laten zien dat de ontdekking van het reli-lobje het in de 

godsdienstwijsbegeerte momenteel populaire argument, dat wanneer het kenvermogen in het 

algemeen goed functioneert, dit ook zal leiden tot betrouwbare religieuze ervaringen, in sterke 

                                                           
20

 Aldus Robert K.C. Forman en David Wulf, gecit. bij Begley. 
21

 Zie mijn bespreking van Plantinga’s Warranted Christian Belief in Reviews in Religion and Theology 7 

(2000), 523–525. 



 7 

mate ondermijnt. Wie van mening is dat het mogelijk en de moeite waard is om voor de 

rationaliteit van religieuze overtuigingen te argumenteren – en dat ben ik – zal op straffe van 

ongeloofwaardigheid ook het lef moeten hebben om minder gelukkige argumenten af te 

wijzen. Goede theologie – en goede godsdienstfilosofie – richt zich niet alleen tegen ongeloof, 

maar ook tegen bijgeloof. Zo hoop ik de lezer het bovenstaande wil opvatten als bijdrage aan 

een positief bedoeld project.
22
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