
Beste mensen, 

 

Met veel plezier kunnen wij aankondigen dat voor de 17e 

keer in Leusden het Prinsjesdagontbijt wordt 

georganiseerd. De spreker is Damiaan Denys en de locatie 

het (nieuwe) AFAS-Experience Centre. 

Damiaan Denys is filosoof en psychiater en denkt over 
angst en vrijheid, (ab)normaliteit, geest en hersenen, dood 
en leven op het kruispunt van de disciplines psychiatrie, 
filosofie en neurowetenschap. Hij staat bekend om zijn 
eerlijke vragen en moedige standpunten in complexe maatschappelijke debatten. 
Damiaan studeerde filosofie en geneeskunde en is sinds 2007 hoogleraar psychiatrie aan de 
Universiteit van Amsterdam (UVA) en hoofd van de afdeling psychiatrie aan het Amsterdam UMC. 
Damiaan Denys geeft regelmatig publiekslezingen op het snijvlak van psychiatrie, filosofie en 
neurowetenschap.  
 
We hebben Damiaan gevraagd te komen met een uitdagend verhaal over herstel van vertrouwen. 
We leven in een tijd van grote tegenstellingen, de pandemie heeft ons basisvertrouwen in onze 
hygiëne, gezondheid èn onderlinge verbindingen in de war gebracht. Wat is er nodig om het 
vertrouwen te herstellen in elkaar, in onze weerbaarheid, in de overheid? Hoe kunnen wij iemand die 
anders denkt met vertrouwen tegemoet treden? Damiaan weet veel over angst, geestelijke 
gezondheid en weerbaarheid en heeft een brede blik op de maatschappij. We verwachten dat 
Damiaan ons weet te prikkelen tot een opbouwend gesprek over collectief en individueel herstel van 
vertrouwen.  
 

Praktische informatie en aanmelden 

Tijdstip:             dinsdag 21 september 2021 om 08.00 – 09.30 uur 

Locatie:             AFAS-Experience Centre, Inspiratielaan 1, 3833 AV Leusden 

Spreker:            Damiaan Denys 
 

Er kunnen maximaal 70 mensen deelnemen. U kunt zich alvast aanmelden door deze mail te 
beantwoorden. Natuurlijk kunt u ook andere mensen attenderen op het Prinsjesdagontbijt en deze 
mail doorsturen. Eind augustus ontvangt u dan verdere informatie.  
 

Voor het ontbijt vragen we een bijdrage van € 12,- om de kosten te 

dekken. We zien graag dat u uw bijdrage van tevoren overmaakt op de 

rekening van de Raad van Kerken in Leusden. Dat kan direct via de 

hiernaast geplaatste QR code, of door overboeking op IBAN NL08 RABO 

0310 6202 95 tnv Raad van Kerken in Leusden.  

Met vriendelijke groet namens de werkgroep Prinsjesdagontbijt:           

Rik Gierman, Gerbrand Boersen, Ina van Zwol en Inge van Os. 

AVG bericht. Ons email bestand wordt uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de vooraankondiging en de 

definitieve aankondiging van het Prinsjesdagontbijt. Het wordt niet gedeeld met derden. Als U niet langer in ons 

bestand opgenomen wilt zijn, kunt U dat aangeven in een antwoord op deze mail. 


