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Stel dat ieder mens alleen maar heldere ge-

dachten toeliet, met een duidelijke samen-
hang en stel dat hij of zij het waarheids-
gehalte van iedere bewering streng onder-
zocht. Nog mooier zou zijn als iedereen de 

Popperiaanse opvatting huldigde dat alleen 
weerlegbare beweringen in aanmerking 
komen om geaccepteerd te worden. 

Als de mensenwereld er zo uitzag, zou het 
geloof in het bovennatuurlijke in rook op 
gaan. Wij sceptici propageren dat. Op het 
Skepsis symposium “Waarom geloven wij?” 

zei de voorzitter dat de titel van het sym-
posium wat hem betreft had mogen zijn: 
“Waarom geloven zij”, al die anderen, al die 
niet-sceptici. De antropoloog Pascal Boyer 

meent het antwoord daarop gevonden te 
hebben in zijn boek “Godsdienst verklaard”. 
 

Godsdienst en moraal 
Het is een uitdagend boek: het gaat niet 
alleen over de vigerende grote wereld-
godsdiensten want hij hanteert een zeer 

ruime definitie van godsdienst. Hij definieert 
godsdienst als een stelsel van boven-
natuurlijke voorstellingen die een groot 

sociaal effect hebben. Hij doelt hierbij op 
rituelen die een groepsidentiteit leveren en 
rituelen die geassocieerd worden met sterke 

emotionele toestanden als dood, geboorte, 
rampen en relaties. 
Volgens hem kan alle literatuur in de prul-
lenbak die godsdienst voorstelt als een min 

of meer coherent geheel van gedachten en 
voorstellingen die langzaam evolueren uit 
een baaierd van verwarde gedachten die de 
mens heeft over de problemen die hij tegen-

komt op zijn levensweg. Voorstellingen hier-
over komen voort uit onze evolutie als 
samenwerkende aap. In tegenstelling tot de 
veelgehoorde opvatting dat wij godsdienst 

nodig hebben voor morele standpunten, stelt 
Boyer dat godsdienstige voorstellingen daar 
helemaal niet noodzakelijk voor zijn. Hij 
draait het om: godsdienstige voorstellingen 
parasiteren op onze morele intuïties. De 
moraal is er veel eerder zoals ook de Neder-
landse etholoog Frans de Waal beweert op 

grond van de bestudering van diergedrag.  
 
Roddelen om te overleven 

Zeker voor de vroege aapmens was de 
sociale omgeving de bron van bescherming, 
profijt maar ook van gevaar. Voor- en tegen-
spoed waren vaak een gevolg van wat 

andere wezens, meestal mensen maar ook 
dieren in hun schild voerden. Dus kregen 
onze noties over voor- en tegenspoed al snel 
de gedaante van handelingen door een 

bepaald wezen. Daarom zijn we allemaal 
verstokte complotdenkers; gedachten over 
domme pech, toeval een mechanisch proces 

spreken ons veel minder aan. Voor- en 
tegenspoed formuleren we liever als sociale 
gebeurtenis waarvoor iemand verantwoorde-
lijk is. We zijn daarom mateloos geïnteres-

seerd in wat anderen doen en denken. Rod-
delen is volgens Boyer de meest fundamen-
tele bezigheid van de mens. Wie weet wat, 
wie is zich bewust van wat, wie deed wat 
met wie, wanneer en waarom? Dat zijn de 
vragen die ieder mens zich dagelijks stelt en 
aan anderen stelt. Vragen waar nooit een 

duidelijk antwoord op komt, hoewel we dat 
graag zouden willen. Deze behoefte, aan wat 
Boyer “strategische kennis” noemt, is heel 
sterk en ook belangrijk voor onze positie op 

de apenrots. Verder weten wij dat deze 
kennis altijd incompleet en ontoereikend is. 
Daarom ligt een volgende gedachtesprong 

zeer voor de hand: er bestaan “volledig 
geïnformeerde instanties”: geesten, heksen, 
voorvaderen of een alwetende god. Wat stelt 
een mens zich voor bij een geest of een 

alwetende god? Boyer wijst erop dat de 
voorstellingen daarover eigenlijk heel 



beperkt zijn. Weet god achter welk merk 
computer ik zit? Of weet hij wie de leveran-
cier is van mijn favoriete biertjes in de koel-
kast? Zo stelt men zich geen god of geest 

voor. Eerder stelt men zich bovennatuurlijke 
wezens voor als instanties die weten wat wie 
weet. Zij weten wie zich bewust is van wat; 
zij hebben waargenomen wat mevrouw X 

deed met wie op plek B en waarom ze dat 
deed. Dus richten wij ons tot hen en doen 
alles om hen tevreden te stellen. En omdat 
ontoereikendheid een kenmerk is van de 

felbegeerde strategische kennis, hebben we 
ook geen moeite met de onvolmaakte infor-
matie die we krijgen over goden, geesten en 
voorvaderen. 
 
Al-Qaeda  

Dit klinkt allemaal nogal triviaal op de manier 

waarop ik dit neerschrijf. Boyer giet dit in de 
vorm van een overzichtelijk maar saai col-
lege culturele antropologie en cognitieve 

psychologie en dan klinkt het veel minder 
banaal. Hij wijst er bijvoorbeeld op dat kin-
deren vaak ingebeelde vriendjes hebben 
waarmee ze voortdurend in samenspraak 

zijn. Dit is geen vreemde afwijking, in tegen-
deel, kinderen die dit doen zijn juist vaak 
heel sociaal slagvaardig en intelligent. 
Als iemand die gelooft in goden en of gees-

ten, zich uitspreekt over goed en kwaad, 
doet hij we dat via zijn relaties met de “vol-
ledig geinformeerde instanties” 

(goden/geesten). Zo zal een religieus iemand 
zeggen dat hij iets gedaan heeft, of juist na-
gelaten heeft, omdat god hem dat ingaf. 
Godsdienst is dus een middel om over-

wegingen van goed en kwaad naar buiten te 
brengen.   
Boyer probeert verband te leggen tussen het 
onderzoek aan de manier waarop onze her-
sens werken en het ontstaan van gods-
dienstige voorstellingen. Volgens modern 
hersenonderzoek zijn er diverse modules op 

verschillende plaatsen in onze hersenen ge-
lijktijdig actief. Het zien van wat andere 
mensen doen, stimuleert systemen in de 
hersenen die betrokken zijn bij de activi-

teiten die we zien uitvoeren. Pijn toegebracht 
aan een ander, prikkelt hersendelen waar-
mee we pijn voelen. De mens kan zich 

daarom ook heel goed voorstellingen maken 
van wat hij in de toekomst gaat doen. Boyer 
noemt de gelijktijdig actieve hersendelen die 
het toekomstig handelen betreffen “bundels 

van deductiesystemen”. Hij onderscheidt vier 
speciale deductiesystemen. Een is betrokken 

bij de meest intense emoties over dood en 
verlies, een tweede bij de manier waarop we 
omgaan met onze intimi, een derde bij de 
vorming van onze ideëen over goed en 

kwaad en een vierde om te functioneren in 
groepsverband: het aangaan en onder-
houden van coalities. Bij dit laatste merkt hij 
op dat onze hersenen gebrekkige voor-

stellingen produceren over het samenleven 
in grote groepen (steden, staten). 
De dood en godsdienstig besef zijn nauw met 
elkaar verbonden. De dood activeert in de 

termen van Boyer diverse deductiesysteem, 
onder andere een systeem dat verband 
houdt met het aangeboren besef van 
besmetting. Al heel lang voor de ontdekking 
van bacteriën en virussen, weet de mens dat 
hij van lijken moeten afblijven. Onnatuurlijke 
voorstellingen, bijvoorbeeld een dode die 

weer tot leven komt en  andere tegen de 
intuïtie indruisende verhalen, worden door 
het geheugen goed vastgehouden. Boyer ziet 

deze voorstellingen die we in onze hersen 
maken in bepaalde omstandigheden, als 
bijna fysiologisch te noemen eigenschappen 
van de menselijke hersenen. Daardoor 

ontstaat een niche voor religieuze voorstel-
lingen. Boyer zegt daarom dat godsdienstige 
voorstellingen “parasiteren”. 
Hij werkt deze theorie over deductie-

systemen uit en komt daarbij op verrassende 
inzichten over onze omgang met de dood, 
maar ook over gewelddadig godsdienstig 

fundamentalisme. Het moslimfundamen-
talisme is volgens hem noch religieus noch 
politiek, maar vooral gericht op de coalities 
binnen de eigen groep. Door geweld wordt 

afvalligheid van de Islam ‘duur’ gemaakt. Tot 
nog toe zijn vooral andere moslims het 
slachtoffer van Islamitisch geweld in 
bijvorbeeld Irak.   
 
Godsdienst niet troostend 

Het sterven van een beminde confronteert de 

mens met conflicterende deductiesystemen 
over de dood en de omgang met intimi. In 
deze situatie worden bovennatuurlijke voor-
stellingen over een voortleven na de dood 

relevant, schrijft Boyer letterlijk na een lange 
beschouwing over dodenrituelen in onderling 
zeer verschillende culturen.  

Godsdienst als troost bij tegenspoed? Boyer 
moet daar niets van hebben. Hij stelt dat de 
meeste godsdienstige voorstellingen hele-
maal niet troostend of geruststellend zijn, 

zoals veel gelovigen beweren. Hij kan hierbij 
putten uit een groot arsenaal van voor-



stellingen van kwade geesten, heksen, 
zwarte magie en hellevuur. Een uitzondering 
hierop vormt de New Age mystiek. Boyer 
wijst er daarbij op dat deze vorm van gods-

dienst tot bloei is gekomen in de meest wel-
varende en veilige samenleving die de 
mensheid ooit gekend heeft. 
De kracht van het boek is vooral de ruime 

definitie van godsdienst en de rijke schake-
ring aan allerlei gebruiken die door antropo-
logen beschreven zijn en zijn eigen ervarin-
gen als onderzoeker bij een Afrikaanse stam 

in Kameroen. Het boek is echter gebaseerd 
op sociobiologische theorieën die binnen de 
psychologie en antropologie ongetwijfeld 
geen gemeen goed zijn. Als buitenstaander 
in dit vakgebied kan ik niet beoordelen of 
zijn positie daarin extreem is. 

Het boek is overigens enthousiast 
ontvangen. Het is zeker geen obscuur, 
wraakzuchtig, antigodsdienstig geschrift. 
Zelfs Karen Armstrong, de ex-non en bij 

uitstek deskundige op het gebied van 
godsdienstige beleving binnen Christendom, 
Islam en Jodendom, wijdt lovende woorden 
aan dit boek voor zover hij religie in verband 

brengt met cognitieve psychologie. Zij vindt 
hem minder overtuigend in zijn ideeën over 
theologie, die volgens Boyer een 
ondergeschikte rol spelen bij de dagelijkse 

beleving van de meeste aanhangers van een 
godsdienst. Voor sceptici is dit waarschijnlijk 
een extra aanbeveling.  
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