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Het verstand te boven

Publiekslezing georganiseerd door  
de Stichting voor Psychiatrie en Religie  

en Uitgeverij Boom

Uitnodiging

Over de Stichting Psychiatrie en Religie 
De Stichting Psychiatrie en Religie werd op initiatief van prof. dr. H.M. van Praag en 

onder voorzitterschap van prof. dr. G. Glas in oktober 2000 opgericht. De stichting stelt 

zich ten doel de relatie tussen psychiatrie en geestelijke verzorging te bevorderen. 

Ook wil ze het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van psychiatrie en 

religie stimuleren. Vervolgens tracht de stichting de kennis en vaardigheden van 

professionals te bevorderen door nationale en internationale congressen. Ook worden 

cursussen en trainingen gegeven waarin de omgang met levensbeschouwelijke 

thema s in het gesprek met de patiënt en het kunnen inschatten en sturen van 

de invloed van deze thema s op het ziektebeloop centraal staan. Daarnaast is er 

sprake van samenwerking met nationale organisaties zoals het Kenniscentrum 

voor levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid (KSGV) en internationale 

organisaties waaronder de World Psychiatric Association (WPA). 

De publiekslezing is een inmiddels jaarlijks terugkerend evenement dat het werk van 

de stichting onder de aandacht wil brengen van een breder dan alleen vakinhoudelijk 

geïnteresseerd publiek.

 

Bestuursleden van de Stichting Psychiatrie en Religie 
Prof. dr. J.A. van Belzen, prof. dr. A. Braam, prof. dr. G. Glas (voorzitter),  

dr. J. Kerssemakers, dr. H.J.G.M. van Megen (penningmeester), prof. dr. R.W. Munk, 

prof. dr. H.M. van Praag (tweede voorzitter), rabbijn A. Ringer, drs. P.J. Verhagen 

(secretaris) 

www.religionandpsychiatry.com | www.uitgeverijboom.nl 

Routebeschrijving
Het VU-hoofdgebouw is vanaf Station Amsterdam Zuid te bereiken met de Sneltram 

51 richting Amstelveen, uitstaphalte: De Boelelaan/VU (1 minuut). U kunt vanaf 

Station Amsterdam Zuid ook Tram 5 richting Amstelveen Binnenhof nemen, 

uitstaphalte: De Boelelaan/VU (3 minuten). Te voet is de VU vanaf Station Amsterdam 

Zuid in ca. 10 minuten bereikbaar.
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Prof. dr. H.M. van Praag heeft zijn leven lang z’n hersenen gebruikt, maar dit niet ten 

koste  van zijn verbeeldingskracht. Hij richtte, gelijk aan aartsvader Jakob, een ladder 

op tussen aarde en hemel, tussen het rationele en het irrationele, tussen vernuft en 

verbeelding.

Verwikkelingen die zich in het grensgebied kunnen voordoen fascineren 

hem; de negatieve zowel als de positieve. In zijn nieuwe boek ‘Het verstand te boven’ 

gaat Prof. dr. H.M. van Praag in op de negatieve verwikkelingen. In de eerste plaats op 

het geval dat het vernuft overrekt raakt. Opvattingen die op zich goed verdedigbaar 

zijn worden tot in het uiterste doorgetrokken, waarbij het absurde wordt genaderd. 

Brein fetisjisme en de opvatting dat de mens niet over vrije wil beschikt komen in dit 

verband ter sprake.

Een tweede, veel groter gevaar is het uiteenspatten van het vernuft, waarbij 

destructieve krachten vrijkomen. Die kunnen gericht zijn tegen ‘vreemden’. Het lot 

van de Europese Joden tijdens de 2de Wereldoorlog is een afschuwelijk voorbeeld. Zij 

kunnen zich ook manifesteren binnen de eigen samenleving. De geschiedenis van het 

Joodse volk levert ook hiervan dramatische voorbeelden.

Excursies in het grensgebied van vernuft en verbeelding kunnen ook 

een positief rendement opleveren. Dit is het thema van het boek, dat in 2014 zal 

verschijnen; onder de titel ‘Net voorbij de rede’. Het onderhavige boek maakt dus deel 

uit van een geschreven tweeluik, gewijd aan het domein dat opdoemt net over de 

grenzen van het vernuft, dat der verbeelding.

Hierop gaat prof. dr. H.M. van Praag in tijdens de jaarlijks publiekslezing van 

de Stichting Psychiatrie en Religie en in zijn nieuwste boek dat wordt gepresenteerd.

Vervolgens zal prof. dr. G. Groot  hierop reageren in zijn lezing.

Bevestiging van uw komst
Wij stellen het op prijs als u ons van tevoren telefonisch of per email van uw komst op 

de hoogte stelt. U kunt zich tot 6 december 2013 aanmelden bij Uitgeverij Boom,  

mw. N. Jacobs, n.jacobs@uitgeverijboom.nl of 020 5218145

Bestel Het verstand te boven op www.uitgeverijboom.nl en het 
boek wordt gratis bij u thuis bezorgd!

Met genoegen nodigen we u uit voor de presentatie van het boek:

Het verstand te boven
Beproevingen van een verstandig mens
door Prof. dr. H.M. van Praag 

plaats:  Atrium VU Amsterdam 

 De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

datum:  woensdag 11 december 2013 om 14.00 uur

programma: 
14.00 uur  Ontvangst met koffie en thee 

14.20 uur  Opening 

14.30 uur  Lezing Prof. dr. H.M. van Praag
 Trappen lopen. Pendelen tussen vernuft en verbeelding

Prof. dr. H.M. van Praag is em. hoogleraar psychiatrie aan de 

universiteiten van Groningen, Utrecht, Maastricht en het Albert 

Einstein College of Medicine in New York. Hij heeft veel onderzoek 

verricht naar de samen hangen tussen hersenfuncties en gedrag. 

Daarnaast heeft hij veel belangstelling in de grensgebieden 

tussen psychiatrie en religie. 

15.00 uur  Muzikaal intermezzo  

 Chajiem van Unen, zang

15.30 uur  Reactie. Prof. dr. G. Groot
 Religie en de menselijke werkelijkheid

Prof.dr. G. Groot bekleedt de leerstoel ‘Filosofie en literatuur’ aan 

de Radboud Universiteit Nijmegen en is hoofddocent ‘Filosofische 

antropologie’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij benadert 

het verschijnsel ‘religie’ vooral vanuit antropologische hoek. Hoe 

geeft de godsdienst reliëf aan het menselijk bestaan, vanuit dat 

bestaan zelf? Welke rol is daarin weggelegd voor de transcendentie?

16.00 uur  Discussie

16.30 uur  Borrel
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