
Retrospectief: Het Amsterdamse Fobieënproject 
  

De Alumnikring Psychologie organiseerde op 15 december 2017 een terugblik op het Fobieënproject. 

Dit ambitieuze en omvangrijke project startte in 1966 op initiatief van professor Johan Barendregt 

(1924-1982). Het idee voor deze terugblik kwam naar voren uit een brainstorm met gepensioneerde 

alumni en het kringbestuur. En wel specifiek van Pieter Koele, die ook beoogd voorzitter was van de 

middag. Helaas was Pieter ziek, maar hij werd kundig vervangen door onze voorzitter Margot Taal. 

  

Om 15.00 uur was er ontvangst en koffie in een van de nieuwe collegezalen van gebouw A (REC), het 

gebouw waar Psychologie voor de renovatie gehuisvest was. Ongeveer 50 gasten zagen Henk 

Barendregt, zoon van, aftrappen met zijn boeiende verhaal Het 'cover-up' model als generalisatie van 

J.T. Barendregts fobieënmodel. Daarna kwam Florence van Zuuren presenteren: Het Amsterdamse 

Fobiëenproject - à la recherche du temps perdu. Zij gaf een inhoudelijke terugblik over het project 

inclusief een evaluatie. Bij de borrel werd gezegd dat dit een echt retrospectief was. In de laatste SPUI, 

het alumniblad van de UvA staat overigens een interview met haar en nog een van de gasten, Reynout 

van der Poel. Als laatste voor de pauze sprak Huib van Dis met JTB, gepersonaliseerde DD avant la 

lettre. (JTB staat voor Johan Teunis Barendregt en DD voor Differentiaal Diagnostiek). 

  

Na de pauze en vanuit studentperspectief volgde Het dwangneuroseproject van Ron Ramsay, een 

kortstondige vreemde eend in de fobieënbijt door Peter Prudon. Gevolgd door Wouter Gomperts met 

een actueel verhaal over de houding van de witte mens ten opzichte van de zwarte mens: De xenofobie 

van het dagelijks leven. Simon Schagen was medeorganisator van de middag en sloot af met een 

presentatie Therapieën in het Fobieënproject; goed doen of geen kwaad doen. Naast aandacht voor 

onderzoeksethiek, vroeger en nu, vooral ook veel prachtige (en amusante) anekdotes uit de goede oude 

tijd. 

  

 

 
De sprekers, v.l.n.r.: Huib van Dis, Simon Schagen, Henk Barendregt  

(met schilderij van zijn vader), Wouter Gomperts, Florence van Zuuren en Peter Prudon 

 

Stipt om 18.00 uur begon een uitgebreide borrel. Velen vonden het leuk elkaar weer te zien, namen 

zich voor lid te worden van de kring, discussierden over het fobieënproject of over andere oude of 

nieuwe kwesties. Het kringbestuur kijkt terug op een heel geslaagde middag. Voornemen voor 

volgend jaar is opnieuw een retrospectief te organiseren - ideeën zijn van harte welkom! 

 

Mark Spiering, namens het bestuur van de Kring Psychologie 


