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Verantwoording

De religie en het ontstaan van de psychiatrie. Rond de relatie
tussen theologie en de wetenschappen van de psychè. Een 
eerdere versie verscheen in Tijdschrift voor Theologie 19

(1979) 329-351; herdrukt in: Maandblad geestelijke volksge-
zondheid 35 (1980) 1088-1110 en in: J.M.W. Binneveld e.a.,
Een psychiatrisch verleden. Uit de geschiedenis van de psychi-
atrie, Baarn, Ambo, 1982, 64-93.
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de psychiatrie te Delft op 21 februari 1989. Er bestaat een
meer uitgewerkte, maar minder op het werkveld toege-
spitste versie: ‘Rituals in Psychotherapy and Religion’, 
in: H.-G. Heimbrock en H.B. Boudewijnse (red.), 
Current Sudies on Rituals, Amsterdam 1990, 151-164.

Psychologische lagen in het geloven. Opgraafwerk van een
analyticus. Een eerdere versie verscheen in Tijdschrift voor
Theologie 39 (1999) 381-407. De oorspronkelijke tekst werd
omgewerkt voor deze bundel.
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talistische atheïsten en de toekomst der religie. Rede uit
gesproken bij zijn afscheid als hoogleraar Godsdienst-
psychologie bij de Faculteit Godgeleerdheid en Gods-
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dienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen 
op vrijdag 26 september 2008.

Scepticisme als vorm van geloof. Een eerdere versie 
verscheen in Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en
Wetenschap 30 (1989-90) 102-108.
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