
Congres ‘Bestaat de vrije wil?’
Knecht van ons brein of Meester over ons gedrag…

11 maart 2016 in de Philharmonie in Haarlem
 
Topwetenschappers met conflicterende theorieën komen onder één dak samen. 
De bekende Amerikaanse filosoof prof. dr. Daniel Dennett (winnaar van de 
Erasmusprijs en auteur van bestsellers als Het bewustzijn verklaard en 
Gereedschapskist voor het denken), de hersenonderzoeker prof. dr. Dick Swaab 
(auteur van de bestseller Wij zijn ons brein), cognitief neurowetenschapper prof. 
dr. Victor Lamme (auteur van De vrije wil bestaat niet) gaan met elkaar in 
debat. In de ochtend zullen zij ieder eerst afzonderlijk hun visie geven over de 
vraag of menselijk gedrag is te beïnvloeden, en zo ja: hoe?
 
Op een uniek congres in de Haarlemse Philharmonie kruisen deze befaamde 
specialisten 11 maart 2016 de degens. Dit congres is van groot belang voor 
iedereen die nieuwsgierig is naar antwoorden op vragen als: Wat maakt ons 
mensen tot wie we zijn? Zijn wij een louter speelbal van ons brein of zijn wij 
(mede)verantwoordelijk voor ons gedrag? Mogen onze daden ons worden 
aangerekend?
 
Voer voor psychologen, pedagogen, psychiaters, filosofen, artsen, juristen, 
onderwijsdeskundigen en (psycho)therapeuten – of zij nu theoretisch 
geïnteresseerd zijn in die antwoorden, of er juist praktisch mee aan de slag 
willen. Moderator Frénk van der Linden, al jaren één van de beste 
interviewers/presentatoren in Nederland, zal het publiek alle ruimte bieden voor 
interactie met de sprekers. 
 
Na de lunch volgen discussies over de vraag wat de 's morgens uiteengezette 
visies betekenen voor de praktijk van de psychiatrie, de forensische rechtspraak, 
de filosofie, de psychologie en het onderwijs. Hieraan nemen o.a. deel: 
- Joost Harkink, hoofdverantwoordelijk voor de forensische rapportages in het 
Pieter Baan Centrum, alwaar verdachten en criminelen worden onderzocht op 
hun mate van toerekeningsvatbaarheid.
 - Prof. dr. Peter van Koppen, rechtspsycholoog en getuigendeskundige in tal 
van spraakmakende rechtszaken en auteur van Overtuigend bewijs.
- Bert Keizer, arts en filosoof, auteur van Het refrein is Hein en Onverklaarbaar 
bewoond.
- Marcel Veenman, cognitief onderwijspsycholoog 
- Damiaan Denys, filosoof-psychiater
 
Aan het eind van de middag zullen de keynote speakers Daniel Dennett, Dick 
Swaab en Victor Lamme niet alleen reageren op de inzichten van 
bovengenoemde panelleden: ook gaan zij met hun strijdige theorieën 
rechtstreeks met elkaar in discussie. Nooit eerder stonden deze drie toppers 
samen voor zo’n spectaculaire Final Battle op één podium.


