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Geprezen zij de auteur van Het Geloofsinstinct 1. Je moet het lef maar hebben om 
een boek te schrijven over het ontstaan van religie! Tal van evolutionair denkende 
wetenschappers staan klaar om deze speculant met hun zogenaamde harde feiten 
om de oren te slaan, áls ze het boek al serieus nemen. Deze oorvijgen worden vooral 
in het Angelsaksische taalgebied – de Verenigde Staten én Engeland – uitgedeeld: 
het vasteland van Europa gelooft het wel. 
 
 
INLEIDING 
 
Nicholas Wade, columnist en wetenschapsredacteur bij The New York Times, heeft in 
2009 een boek geschreven over het ontstaan van religie, door Mieke Hulsbosch in 2010 
vertaald en betiteld als Het Geloofsinstinct. 
De auteur wil aannemelijk maken, dat religieus gedrag in de loop van de evolutie gene-
tisch is vastgelegd, omdat het tot overleven leidde.  
De indeling van het boek is helder: in hoofdstuk 1 doet Wade een poging het wezen van 
religie te omschrijven. De ontwikkeling van religie vanaf de jager-verzamelaars van 
50.000 jaar terug tot en met het ontstaat van de grote godsdiensten komt uitgebreid aan de 
orde in de overige hoofdstukken.  
Met kritische blik heb ik zijn ontstaansreconstructies van jodendom en christendom gele-
zen en tot mijn vreugde kan ik er geen onjuistheden in ontdekken. Eerlijk gezegd had ik 
wel enkele omissies verwacht van iemand die ‘even een hoofdstukje wijdt aan het ont-
staan en de ontwikkeling van wereldgodsdiensten’. Sterker nog, hij blijkt zeer goed op de 
hoogte van de laatste stand van zaken in de wetenschappen die zich met de wording van 
beide grote godsdiensten bezighouden. Maar zijn reconstructie van de vroege geschiede-
nis van de islam kan ik minder goed beoordelen: dat laat ik graag aan islamkenners over.  
Behalve historische reconstructies – de auteur is voorzichtig genoeg: hij laat je voortdu-
rend beseffen, dat het hier niet om harde feiten gaat – bespreekt Wade wezenlijke aspec-
ten van religie: rituelen, dans, muziek en moraal. Bovendien geeft hij veel interessante 
voorbeelden vanuit de culturele antropologie. 
Kortom, de auteur is belezen en prudent: hij beweert geen zaken die hij niet kan verant-
woorden. Maar tóch overtuigt hij mij niet helemaal: ik mis iets. Over dat tekort gaat dit 
essay. 
 
 
WADE IN EEN NOTENDOP 
 
De visie van Nicholas Wade komt in het kort op het volgende neer: in tegenstelling tot de 
populaties van hun ‘evolutionaire neven’, de chimpansees, die zich kenmerken door een 
sterke hiërarchie, kenden de eerste groepen van hominiden, die jager-verzamelaars wa-
ren, juist een sterke egalitaire organisatiestructuur.  
In die egalitaire structuur, meent de auteur, kregen profiteurs en klaplopers de kans om 
mee te liften met hardwerkende anderen. Om dit gevaar te bezweren en het overleven van 
de groep te bevorderen, heeft de evolutie het geloof in bovennatuurlijke krachten of 
                                                
1 Wade. N. (2010). Het geloofsinstinct. Het succes van religie. Amsterdam / Antwerpen: uitgeverij Contact. 
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goden bevorderd. Deze traden vooral op als beloners van goed gedrag en bestraffers van 
wat echt niet door de beugel kon. Daardoor werd de cohesie in de groep versterkt. Dans, 
trance, muziek en rituelen, waaraan héél de jagers-verzame-laarsgroep meedeed – religie 
was immers geheel met het bestaan verweven – bleken geëigende activiteiten om het toe-
ziend oog van de goden als héél reëel te ervaren. Dans, trance, muziek en rituelen kwa-
men op díe momenten tot een hoogtepunt, als er een oorlog met een naburige jager-
verzamelaarsgroep op aanbreken stond: daarmee werd de groepsgeest versterkt en gingen 
de neuzen nog meer één kant op staan. Want, lijkt de auteur zonder meer aan te nemen, 
jager-verzamelaarsgroepen waren voortdurend met elkaar in oorlog. Religieus gedrag 
was noodzakelijk om door middel van het versterken van de groepscohesie succesvol te 
zijn in de strijd met andere jager-verza-melaarsgroepen. 
Hoe lang deze oertoestand geduurd heeft wordt niet duidelijk, wél de overgang naar een 
nieuwe ontwikkelingsfase: zo’n 50.000 jaar geleden werd de mens landbouwer en daar-
mee sedentair. Dit vroeg om een andere organisatie van de samenleving. Door de land-
bouw werden nieuwe fenomenen in het leven geroepen: voedseloverschotten, handel, 
specialisatie enzovoort. De eerste, archaïsche, staten ontstonden. Deze kenden wederom 
een hiërarchische structuur, waarin een zich sterk ontwikkelende priesterklasse een steeds 
grotere rol ging spelen: priesters waren specialisten die het terrein van de religie domi-
neerden. Op den duur ontstonden er steden, waardoor maatschappelijke complexiteit, 
hiërarchische organisatie en specialisatie alleen maar toenamen. De uitvinding van het 
schrift deed de rest: de grote godsdiensten met hun later canoniek verklaarde heilige 
teksten begonnen te ontstaan. 
 
Terug naar het eerste hoofdstuk van Het Geloofsinstinct: Wade gaat daar in op het wezen 
van religie. Tegen de achtergrond van de voorgaande korte beschrijving van wat de au-
teur de mensheid wil meedelen, zal zijn definiëring van religie hopelijk geen abracadabra 
meer zijn. Wade schrijft het volgende: “Vanuit evolutionair gezichtspunt komt derhalve 
de volgende definitie op: religie is een stelsel van emotioneel bindende overtuigingen en 
praktijken waarin een samenleving via gebed en offer impliciet onderhandelt met boven-
natuurlijke machten en deze machten geboden ontlokt die de leden van de gemeenschap 
door middel van angst voor goddelijke bestraffing dwingen hun belangen ondergeschikt 
te maken aan het algemene welzijn.” 2  
 
 
KRITIEK 
 
Definities scheppen duidelijkheid. Maar het betreft vaak schijnduidelijkheid.  
Misschien mag ik eerst dít kwijt: definities kunnen gevaarlijk zijn. Ze bakenen een ver-
schijnsel af en leggen het vast. Bij een voorwerp zoals mijn computer of bril kan dat geen 
kwaad, maar een begrip als religie, als zodanig niet tastbaar en als verschijnsel zó met het 
leven van mensen en groepen verweven, leent zich moeilijk voor definiëring. Bovendien 
ontwikkelen mensen, groepen en samenlevingen zich constant, dus religie ook, ondanks 
de claims op waarheid en eeuwigheid van gevestigde grote godsdiensten. 
Wat blijkt nu in de definitie van Wade? 

                                                
2 Ibid., 22. 
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In de eerste plaats valt op, dat zijn denkkader wordt bepaald door de tweedeling natuur – 
bovennatuur. Dit is traditioneel en misschien niet meer van deze tijd. Meer eigentijds is 
om de éénheid te benadrukken: er is maar één werkelijkheid. Bij de jager-verzamelaars 
werden beide werelden nog niet uit elkaar getrokken: zij leefden in één werkelijkheid 
waarvan geesten, goden en voorouders op een vanzelfsprekende manier deel uitmaakten.  
Een gevolg van de tweedeling natuur – bovennatuur is, dat men automatisch aan goden of 
aan God denkt als op zichzelf staande entiteiten of personen. Religie wordt dan theïstisch 
opgevat. Dat is een versmalling van hoe religie nú door velen verstaan wordt. Ik kom 
daar zo meteen op terug. 
Op de tweede plaats krijgen de goden of God in het pantheon van Wade bijna uitsluitend 
de functie van opziener: mensen moeten in de gaten gehouden worden, gestraft of be-
loond. Ook dít is een versmalling, met name van het rijke palet aan visies op en belevin-
gen van God zoals dit onder gelovige mensen wordt aangetroffen. De God van Wade 
functioneert als een externe instantie voor het in stand houden van de  moraal, volgens de 
auteur het cement van de samenleving. 
Daarmee kom ik aan mijn derde punt van kritiek: Wade spitst de functie van religie -  bij 
hem is dat identiek aan godsdienst - te veel toe op moraal en de handhaving daarvan. De 
klaplopers in Jager-verzamelaarsland moesten toch door een strenge Toezichthouder in 
toom gehouden worden? 
Samenvattend: zijn definitie is te traditioneel, te smal en heeft een te hoog moreel gehal-
te. Hoe moet het dan? 
 
 
RELIGIE IN DE GENEN INGEBRAND? 
 
Er moét natuurlijk niets, maar het kán wel anders. Eerder dan definiëren zou ik het begrip 
religie omschrijven. Het woord geloofsinstinct zou bij mij niet over de lippen komen: ge-
loof wordt dan onvermijdelijk menselijk gedrag. Het hoort dan bij mensen zoals het bou-
wen van nesten bij vogels of het vangen van muizen door katten. Kiezen om níet te gelo-
ven wordt dan onmogelijk! 
Laten we eerst maar eens de fundamentele vraag stellen: ís religie wel een instinct? Of in 
meer eigentijds jargon: ís religie in de genen ingebrand? De meeste evolutiebiologen 
hebben hierop een eenvoudig antwoord: nee. Religieus gedrag is niet adaptief. Dat is het 
pas als het de volgende drie kenmerken vertoont, meent Richard Dawkins 3:  

• het betreffende gedrag is aangeboren, dat wil zeggen dat het universeel aanwijs-
baar is 

• in het verleden heeft het bijgedragen aan het overleven van individuen 
• het heeft technische functionaliteit, zoals bijvoorbeeld het oog: daaraan is te zien 

dat de evolutie er ‘hard aan gewerkt heeft’. 
Welnu, aldus Dawkins en collega Steven Pinker, religieus gedrag vertoont deze kenmer-
ken in onvoldoende mate. Bovendien accepteren zij niet, wat Wade wél doet maar eigen-
lijk nergens beargumenteert, dat de evolutie ook groepsselectie kent. 
Ik ga voor ‘ja’:  religie is in de genen ingebrand. Het is maar hoe je het begrip religie om-
schrijft. Daaraan wijd ik de volgende paragraaf. 
 
                                                
3 Dawkins. R. (2006). The God Delusion. Boston: Houghton Mifflin. P. 161-2007. 
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RELIGIE IS VERBONDENHEID 
 
Religie komt van religare (Latijn). Dit betekent zoiets als binden. In de religie binden 
mensen zich niet alleen aan goden, maar ook aan mensen, aan traditie, gewoonten ..... 
Zich binden aan anderen doen mensen van nature. Mensen kúnnen niet anders.  
De hypothese luidt, dat ze als jager-verzamelaars sterk op elkaar aangewezen waren. Ze 
hadden de ‘veilige’ oerwouden verlaten en hun medeprimaten, de chimpansees, daar ach-
tergelaten. Nu zwierven ze over de open vlakten van de savannen op zoek naar voedsel 
en waren zich meer dan ooit bewust zélf prooi te kunnen worden. Ze hadden nu nog meer 
notie van gevaar, van belaagd te kunnen worden door roofdieren: ze hadden zogenaamd 
predatorbewustzijn.  
Sommige wetenschappers menen, dat het rechtop lopen een adaptatie is, omdat de eerste 
mensen de grote open vlakte goed moesten kunnen overzien. Het van vier- tot tweebenig 
worden van de mens zou daardoor eveneens zijn gestimuleerd. Ook het zich snel ontwik-
kelen van de hersenen wordt hiermee in verband gebracht: de jager-verzamelaars moes-
ten zich kunnen voorstellen wat vijandige groepen jager-verzame-laars (of roofdieren) 
dachten. Deze zogenaamde theory-of-mind ontwikkelde zich in hoog tempo, omdat ge-
noemde groepen constant met elkaar in staat van oorlog verkeerden. 4  
De antropoloog Scott Atran betoogt, dat mensen de theory-of-mindmodule in hun herse-
nen zijn gaan combineren met een zich ontwikkelend hersensysteem voor het opsporen 
van onzichtbare wezens, want potentiële vijanden, roofdieren of  jager-verza-melaars, 
hielden zich tijdens het naderbij sluipen zo lang mogelijk onzichtbaar. Van daaruit is de 
stap naar de goden niet zo groot, meent hij. 5 
En passant: wat ik in deze speculatieve reconstructies mis, is waaróm de ‘neef’ van de 
chimpansee, de mens, het oerwoud verlaten heeft. 
 
Ik heb niet de minste behoefte de hypothesen van Wade en de zijnen – hij put bijna uit-
sluitend uit Amerikaanse en Engelse bronnen – te bestrijden. Ze klinken aannemelijk. 
Maar ik heb er wél behoefte aan minstens één hypothese naast te zetten. Ik geloof niet in 
enkelvoudige oorzaken van het ontstaan van bepaalde verschijnselen: zo zit de werkelijk-
heid niet in elkaar. De werkelijkheid is zó complex, dat je er rekening mee moet houden, 
dat in de ontwikkeling van de primitieve naar de moderne mens diverse met elkaar ver-
strengelde oorzaken te bedenken zijn. Ik zeg nadrukkelijk bedenken, omdat er geen enke-
le aanwijzing is, dat de ontstaanshypothesen geverifieerd kunnen worden. Noodzakelijke 
archeologische vondsten ontbreken. En áls ze er al zouden zijn, volgt het ‘ijs van de in-
terpretatie’ en dat is flinterdun. Over schriftelijke bronnen hoeven we het al helemaal niet 
te hebben. Kortom, een hypothese met betrekking tot het ontstaan van religie is uitermate 
speculatief.  
Toch geloof ik, dat er enig houvast is: antropologische constanten. Daarmee bedoel ik 
gegevenheden die zó in mensen verankerd zijn, dat verondersteld mag worden, dat ze aan 
het overleven van de mens, als individu en als soort, hebben bijgedragen. Eén van die ge-

                                                
4 Die permanente staat van oorlog – Thomas Hobbes zou z’n vingers erbij aflikken – is een hypothese die Wade nodig heeft om de 
sterke band tussen religie en oorlog te verklaren met de daarbij horende gedragingen: dans, muziek, rituelen en trance. In de moderne 
oorlogvoering zijn drillen, marcheren en marsmuziek daar de equivalenten van. Maar de hypothese van de permanente staat van oor-
log wordt nergens met argumenten gestaafd. Wat er tegen pleit, is de bevolkingsdichtheid in de oertijd: hoeveel jager-verzamelaars 
zullen er nu uiteindelijk over de aardbol verspreid zijn geweest? Hadden ze niet alle ruimte? 
5 Atran. S. (2002). In Gods We Trust. New York: Oxford University Press. p.267 
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gevenheden is van sociale aard: mensen zoeken verbondenheid, kunnen eenvoudigweg 
niet zónder elkaar. Daarop is mijn aanvullende hypothese gebaseerd. 
 
Teruggeredeneerd, met het idee van de antropologische constanten in het achterhoofd, 
moét het sociale vermogen van de mens zich in de loop van de evolutie ontwikkeld heb-
ben als overlevingsstrategie: alleen al het kale feit dat sóms een enkeling het op kan 
brengen om zichzelf voor een groter geheel op te offeren, bijvoorbeeld voor het vader-
land, legt daar getuigenis van af. Dit is geen individueel voortplantingsgedrag van ‘zelf-
zuchtige genen’ – sorry Richard Dawkins – maar sociaal gedrag in de hoogste vorm.  
Het gaat mij natuurlijk niet om heldhaftige uitzonderingen, maar om de alledaagse invul-
ling  van sociaal gedrag: mensen zoeken constant elkaars nabijheid, gaan met elkaar om, 
hebben gevoelens voor elkaar, voelen zich met elkaar verbonden enzovoort. Laat ik het 
zó zeggen: een mens kan er niet voor kiezen níet met andere mensen verbonden te zijn. 
Volledige individuele autonomie is een fictie! De foetus kan niet zeggen “Ik wil niet ge-
boren worden.” Verbondenheid vindt al plaats in de baarmoeder. De evolutie heeft ervoor 
gezorgd, dat de ongeborene warmte en veiligheid ervaart. Dat is op zich al een wonder in 
een universum dat zich voor zoiets als de mens totaal onverschillig toont. In verreweg de 
meeste gevallen wordt de pasgeborene met vreugde begroet en krijgt hij een overvloed 
aan aandacht en zorg. Het volgende beeld krijg ik dan op mijn netvlies: een papa gooit 
zijn peuter van een jaar of twee omhoog en vangt hem weer op. Het kind kraait van ple-
zier en geeft niet één keer het signaal “O jee, als papa mij maar opvangt” af. Kortom, het 
vertrouwen in anderen is normaal. Als een kind dit níet heeft, is er iets ernstigs misge-
gaan in zijn ontwikkeling. 
In de loop van het leven wordt op dit vertrouwen voortgebouwd: in toenemende mate 
leert het kind zich in te leven in de ander, te kijken met de ogen van de ander, te voelen 
wat een ander voelt, te kunnen voorspellen wat de ander denkt of voelt.  
Hierboven werd dat theory-of-mind genoemd, maar ik gebruik liever de term empathie. Ik 
wil ermee aangeven, dat zich inleven in anderen niet alleen een kwestie van denken maar 
vooral van voelen is. En, als ik even mag, ik geloof dat voelen evolutionair ouder is dan 
denken. Frans de Waal heeft dit voor mij overtuigend aangetoond: hoog ontwikkelde 
apen, zoals chimpansees, en andere hoog ontwikkelde diersoorten, zoals olifanten, blijken 
al gevoelens voor elkaar te hebben. 6  
 
Een kind is van nature uitgerust met basisvertrouwen, basic trust zegt de sociaal-
psycholoog Erik Erikson. Het is intens met zijn ouders of verzorgers verbonden. Dat het 
een afhankelijksrelatie betreft, doet daar niets aan af: een mens blijft heel zijn leven min 
of meer op dit soort relaties aangewezen. Het komt erop aan een goede balans te vinden 
tussen afhankelijkheid en autonomie. Mensen in het algemeen en kinderen in het bijzon-
der groeien daarin. 
Een kind, nog maar net aan zijn levensloop begonnen, ziet en ervaart zijn ouders groter 
en geweldiger dan ze in werkelijkheid zijn: ze nemen in de beleving van het kind de pro-
porties van goden aan. Deze ‘goden’ zijn niet alleen rechters of opzieners, maar ook lief-
devolle verzorgers: ze geven het kind warmte en bescherming. Ik schrijf dit nadrukkelijk, 

                                                
6 Waal. F. de. (2009). Een tijd voor empathie. Wat de natuur ons leert over een betere samenleving. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij 
Contact. 
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omdat Wade in zijn hypothesen de troostende functie van God, goden of religie helemaal 
niet noemt. Precies dáár zit mijn aanvulling op zijn gedachtegoed. 
Met mijn verbeeldingsvermogen, ook zo’n prachtige gave van Moedertje Evolutie – ik 
kom er straks op terug – bedenk ik het volgende: de hersenomvang van de jager-
verzamelaars nam in korte tijd enorm toe. Mentaal werd daardoor veel meer mogelijk dan 
bij de andere primaten. Er ontstonden gebieden in de hersenen die specifiek menselijk 
gedrag mogelijk maken: dans, zang, ritueel en ..... taal. Ik laat in het midden in welke 
volgorde deze vermogens zijn ontstaan, te meer omdat het mogelijk is en zelfs voor de 
hand ligt, dat ze min of meer tegelijkertijd zijn ontstaan als complexe en geïntegreerde 
menselijke vermogens. Door deze ‘deelontwikkelingen’ heen schemert op een gegeven 
moment zelfbewustzijn en deze schemering ontwikkelt zich tot helder licht.  
En nu kom ik op een voor mij belangrijk punt: er moeten momenten zijn geweest waarop 
de primitieve mens zijn sterfelijkheid is gaan beseffen, misschien wel zijn contingentie: 
het er zomaar of toevallig zijn in een onverschillig heelal. Dit besef is in interactie met 
zijn omgeving verder tot ontwikkeling gekomen: hij is zijn gaan bevroeden, dat familie-
leden en andere stamgenoten ‘het niet meer deden’, dood waren. Vanuit empathie, die 
zich al aan het ontwikkelen was, liet hij de doden niet zo maar aan hun lot over: er ont-
stonden cultussen rond de dood, mogelijk de oudste vormen van cultuur.  
Het groeiende besef van sterfelijkheid betrof ook de ‘denker’ zelf. Het voelde misschien 
aan als ‘ik ben een nietig stofje in het grote geheel’. Dat moet hem angst ingeboezemd 
hebben. In het huidige ontwikkelingsstadium van de menselijke evolutie is angst voor de 
dood een antropologische constante. Zoals mensen van nu zocht ook de primitieve mens 
troost en geborgenheid om die gevoelens van angst te bezweren. Als kind zal hij die ge-
vonden hebben bij zijn ouders of andere stamgenoten, maar zelf ouder geworden en iets 
beseffend van de betrekkelijkheid of contingentie van zijn bestaan en de onverschillig-
heid van het heelal, moest hij zijn troost bij iets of iemand anders vinden dan bij wie hem 
in zijn naaste omgeving vertrouwd waren. Ook dáárom hebben onze verre voorouders 
goden ‘bedacht’, goden waarmee je je verbonden kon voelen, die jou het leven mogelijk 
maakten en die jou, als het erop aankwam, veiligheid en geborgenheid gaven. Goden 
werden beleefd als uitvergrote papa’s en mama’s, niet alleen als toezichthouders of poli-
tieagenten. Goden die troost en geborgenheid geven ontbreken bij Wade. 
In dit perspectief wordt ook voorouderverering aannemelijker. De band met de ouders is, 
evolutionair gezien, altijd al de sterkste sociale cohesie geweest. Ouders vergeet je nooit: 
ze blijven voor je leven. Ze staan voor traditie, ze geven houvast aan de gemeenschap. 
Ook de regels, normen en geboden representeren zij. Daarom ontstonden er cultussen 
rond voorouderverering. Juist de ouders en voorouders maakten als halfgoden de stap 
naar ‘de echte goden’ gemakkelijker. 
 
 
TAAL 
 
Empathie, groter wordende hersenen, bewustzijn, zelfbewustzijn, dans, zang en ritueel 
lijken een grote rol gespeeld te hebben in de menselijke evolutie en in het ontstaan van 
cultuur: taal mag in dit rijtje niet ontbreken. Hoe en wanneer is taal precies ontstaan? 
Communiceerden mensen eerst met geluiden die een directe betekenis hadden, zoals nu 
bij bepaalde hogere diersoorten voorkomt? Wanneer hebben die geluiden symboolbete-
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kenis gekregen? Hoe zijn de complexe grammaticale structuren ontstaan? En wanneer 
zijn mensen gaan ‘spelen’ met taal in liederen en poëzie?  
Dit lijken onmogelijke vragen, mede vanwege het ontbreken van heldere antwoorden. 
Maar het feit dat we dergelijke ‘onmogelijke’ vragen kunnen stellen, zegt iets over ons 
verbeeldingsvermogen of reflectieve bewustzijn. Taal is daar het ‘voertuig’ van. 
Zo neem ik aan, dat de ontwikkeling van taal min of meer gelijke tred heeft gehouden 
met de ontwikkeling van de menselijke hersenen en van het bewustzijn. Ik durf zelfs te 
speculeren, dat ook de biologische ontwikkeling ermee in de pas liep: we hebben tenslot-
te spraakorganen gekregen die geheel toegerust zijn voor het gebruik van taal. 
Waarom dit stukje over taal? Omdat mensen juíst in taal hun ideeën over en gevoelens bij 
zaken als ouders, voorouders, dood, goden, God en leven ná de dood heel genuanceerd 
onder woorden kunnen brengen. En ‘onder woorden brengen’ kan tegelijkertijd ‘instand-
houden’ of ‘creëren’ betekenen. Laten we dit laatste vooral niet vergeten: taal kan ook 
werelden scheppen, werelden die er feitelijk niet hoeven te zijn. Door middel van taal zijn 
veel gedachtewerelden gecreëerd die vervolgens een eigen leven zijn gaan leiden. Ook zó 
ontwikkelt en verrijkt zich cultuur.  
De meeste grote godsdiensten zijn openbaringsgodsdiensten. Deze bedienen zich van tal-
loze teksten met groot gezag: heilig noemen we ze dan. Er worden mededelingen gedaan 
over goden in een eigen omgeving, over hun daden en wil, over hoe zij met mensen ver-
bonden zijn, wat zij van mensen verlangen enzovoort. Niet weinigen, gelovigen voorop, 
verstaan dit letterlijk. Alsof er twee werelden zijn: één van de mensen en één van de go-
den. Alsof de goden écht gesproken hebben. Maar verhalen over goden zijn verhalen van 
en over mensen. Ook al lijkt deze symbooltaal een bovennatuurlijke wereld te suggere-
ren, ze symboliseren wat diep in mensen leeft, wat hen overstijgt of transcendeert. Eva ís 
niet ondeugend geweest: het eten van de ‘boom van kennis van goed en kwaad’ symboli-
seert het ethisch besef van de mens en zijn verantwoordelijkheid voor eigen daden. Jezus 
hééft niet letterlijk over water gelopen, maar hij symboliseerde de mogelijkheid in ieder 
van ons om niet kopje onder te gaan als het stormt in je leven en er alleen nog maar woe-
lige baren lijken te zijn. 
Ik noemde zojuist ook het transcendente: in de kern gaan godsdiensten over wat ons ten 
diepste draagt, over de diepste zijnsgrond, over het vertrouwen dat mensen daarin kunnen 
hebben. Bijna geen mens kan immers accepteren, dat zijn bestaan toevallig is, dat hij er, 
astronomisch gezien, niet toe doet. Exacte of wetenschappelijke taal kan daar niets over 
kan zeggen. Daar hebben we beeldende taal voor nodig, de taal van de dichters, vertellers 
en overige kunstenaars. En mensen gebruíken beeldende taal dank zij hun verbeeldings-
vermogen. 
Sterker dan taal, want evolutionair ouder en nog meer met basisemoties verbonden, or-
denden en ordenen rituelen de leefwereld van mensen: ze geven structuur en houvast, ze 
bieden veiligheid in een wereld die ook altijd bedreigend is.  
Inderdaad, het is een speculatieve gedachte: rituelen zijn ouder dan menselijke taal. In de 
dageraad van het menselijk zelfbewustzijn, waarin men zich vage misschien wel onbe-
stemde angsten gewaar werd, onder andere met betrekking tot de eindigheid of contin-
gentie van het menselijk bestaan, moeten rituelen doeltreffender hebben gewerkt dan taal. 
Rituelen zijn sterker met emoties verbonden dan taal. En ook emoties zijn evolutionair 
ouder dan het ‘koele’ analytische, discursieve en reflectieve denken.  
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Ik moet Wade nageven, dat zang en dans eveneens oude papieren hebben. Laat ik het zo 
zeggen: rituelen, zang en dans hebben het ín zich bepaalde gevoelens te versterken of op 
te roepen. Ze brengen mensen in een positieve stemming en in een sfeer van verbonden-
heid.  
 
 
VERBEELDINGSVERMOGEN 
 
De menselijke geest is, wat mij betreft, een van de mooiste geschenken van Moedertje 
Evolutie aan de mensheid. Het duizelt je, als je bedenkt hoe de hersenen in elkaar zitten 
en hoe ze functioneren. Ik vind het fascinerend, dat de menselijke geest het ‘ondenkbare 
kan denken’, dat hij vragen kan stellen naar het waarom en het ontstaan van alles, dat hij 
zich niet reëel bestaande werelden voor kan stellen.  
De hersenwetenschappen staan nog maar aan het begin van mogelijk spectaculaire ont-
dekkingen. Men probeert voor menselijke vermogens en gedragingen specifieke hersen-
gebieden aan te wijzen. Misschien zal wat dit betreft nooit een exacte landkaart getekend 
kunnen worden: functies en gedragingen lijken aangestuurd te worden door neurale net-
werken, waarbij meerdere hersendelen en onderlinge verbindingen samen-werken. Soms 
worden bij hersenbeschadigingen functies door andere hersendelen overgenomen. De 
menselijke hersenen zijn uiterst flexibel. Zal dat ooit door een computer of robot geëve-
naard kunnen worden? 
Ik gaf het al aan: die grijze massa met het gewicht van enkele kilo’s blijkt tot ongelooflij-
ke dingen in staat. In de dageraad van de menselijke ontwikkeling kwam de zich ontwik-
kelende geest tot het inzicht dat bepaalde voorwerpen als hulpmiddel bij activiteiten zoals 
jagen, slachten en eten konden worden gebruikt: de mens werd homo faber, makende 
mens. Ook dát was een stimulans voor culturele ontwikkeling.  
De menselijke geest is zich verder blijven ontwikkelen, daarbij begeleid, uitgedaagd en 
versterkt door steeds meer voortbrengselen van cultuur, waaronder de al eerder genoemde 
zang, dans, rituelen en taal. 
Er is zich een wetenschappelijke geest gaan ontwikkelen: in toenemende mate kon de 
mens als het ware een standpunt buiten zichzelf innemen, over zichzelf reflecteren en 
werden verschijnselen streng en methodisch onderzocht. Hypothesen kunnen worden 
verworpen, als ze door de feiten worden gefalsifieerd. Mede daardoor hebben de exacte 
wetenschappen een enorme vlucht genomen. De jongste vruchten aan de wetenschappe-
lijke boom lijken de hersenwetenschappen, alle wetenschappen rond evolutie en DNA en 
de nanotechnologie te zijn. De perspectieven zijn veelbelovend. 
Deze wetenschappen maken  vooral gebruik van het analytische en discursieve denken. 
Maar het menselijke denken heeft ook nog een vrije, creatieve en meer intuïtieve kant: dit 
noem ik het verbeeldingsvermogen. Dit ‘zachte’, fantasievolle denken is niet exclusief 
voor kunstenaars: iedereen is ermee begiftigd. Ook de wetenschappers met hun voorlief-
de voor ‘harde feiten’ kennen hun eureka’s, stellen vanuit hun intuïtie hypothesen op en 
kunnen soms hardnekkig geloven in wat ze zullen gaan ontdekken.  
Gammawetenschappen zijn zonder het verbeeldingsvermogen ondenkbaar. Om een voor-
beeld te zoemen: Freuds driedeling van de menselijke psyche in het Es, Ich en Ueberich 
is geen feit maar metafoor. Het is alsóf de menselijke psyche gelaagd is, maar dat is hij in 
werkelijkheid niet. En zo verstaan veel theologen tegenwoordig het woord God eveneens 
als metafoor: God duidt dan niet ‘iets’ of ‘iemand’ aan, maar symboliseert of verbeeldt de 
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hoop, dat het bestaan niet zonder zin is. Het gesprek zou moeten gaan over waar dat 
woord voor staat: niet ‘Wie is God?’, ‘Hoe ziet Hij eruit?’ of ‘Wat zijn de eigenschappen 
van God’ zijn de vragen die ertoe doen, maar ‘Wat betekent het woord God voor mij?’ of 
‘Wat symboliseert het voor mij?’ 
En nu dit veelgebruikte, zwaarbeladen drieletterwoord toch is gevallen, wil ik graag het 
volgende kwijt: het verbeeldingsvermogen heeft met betrekking tot de notie ‘God’ zijn 
werk wel gedaan. Het heeft de rijkste, kostbaarste, maar ook de meest onwaarschijnlijke 
gedachten, beelden, ideeën en emoties in de loop van de evolutie met dit woord verbon-
den en er complexe mentale en emotionele bouwwerken uit opgetrokken die nu staan als 
een huis: de godsdiensten. Ze zijn ontstaan van onderop, vanuit de behoeften van de 
mens, te beginnen bij de jager-verzamelaars. Hiervóór al gaf ik dat als mogelijke hypo-
these aan. Dat kan ik vanuit een min of meer wetenschappelijk buitenperspectief zo zeg-
gen. Maar wie als gelovige innig met een godsdienst verbonden is, voelt en denkt meestal 
vanuit een binnenperspectief: godsdienst wordt dan beleefd als iets dat men niet bedacht 
heeft, maar dat gegéven is. Men verstaat godsdienst als geopenbaard. Misschien een 
beetje plagerig voeg ik eraan toe: een gelovige moét wel, want hij kan niet écht geloven 
in wat hij zelf verzonnen heeft. Dat er in religie en godsdienst veel ‘verzonnen’ is, staat 
voor mij vast. Zo werkt nu eenmaal het verbeeldingsvermogen. En dat is volkomen legi-
tiem: meer dan het exacte, wetenschappelijke, ‘harde’ denken maakt het beeldende of in-
tuïtieve denken de wereld leefbaar. Daarmee komt de mens ‘thuis’ in een onverschillig 
heelal. Het verbeeldingsvermogen maakt de wereld bewoonbaar. De muren van dat huis 
zijn vooral opgetrokken uit sociale verbanden en behangen met empathie. Ik noem dat 
religie en dat is méér dan godsdienst. 
 
 
WEL WORTELS, GEEN GODGEN 
 
Daarmee ben ik terug bij waar ik begonnen ben: religie komt van het Latijnse religare, 
dit betekent binden. De mens heeft behoefte aan binding: de navelstreng wordt nooit 
doorgeknipt. Pas door zich opgenomen te voelen in een groot betekenisvol geheel met 
voor hem betekenisvolle mensen of goden is de mens ‘thuis’. Dát is de belangrijkste 
functie van religie. 
Religie is sociaal gedrag. Het is er een versterkte en gecultiveerde vorm van, op talloze 
manieren vormgegeven of geïnstitutionaliseerd: in natuurgodsdiensten, wereldgodsdien-
sten, maar ook in het komen en gaan van bewegingen als New Age of groepen rond wic-
ca en reiki. 
Nicholas Wade veronderstelt, dat religie is ingekrast in het menselijk genoom. Maar ik 
geloof – ja ‘geloof’: ik kan het niet bewijzen – dat er geen religiegen of godgen is. Het 
hoeft ook niet: het is voldoende te zeggen, dat de mens van nature sociaal is. Daarom ook 
roept het woordje ‘God’ bij de meeste gelovigen niet alleen het beeld van een toezicht-
houder en rechter op, maar óók van een meelevende, solidaire persoon. Empathie is wél 
genetisch ingeschreven. Met deze gedachte besluit ik dit essay.  
 
 
 
  


