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Een inspirerend congres
Meer dan 250 mensen uit dertig verschillende landen waren in augustus aanwezig op het internationale congres aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Allerlei aspecten van het thema ‘The Future of
Creation Order’ werden diepgaand besproken, zowel
tijdens de plenaire lezingen en de seminars als tijdens de koffie-, thee- en lunchauzes. Alle deelnemers konden daardoor inspiratie opdoen voor hun
eigen werkterrein. Voor velen was het heel bijzonder
om met mensen uit alle windrichtingen na te denken
over betekenis en toekomst van de door God geschapen orde, en daarbij een gemeenschappelijke basis te
ervaren. Zoals oud-premier Jan-Peter Balkenende
het uitdrukte tijdens zijn openingstoespraak: het is
een feest om te merken dat ze aan de andere kant van
de wereld begrijpen wat je bedoelt als je het over de
Reformatorische Wijsbegeerte hebt!

Een extra feestelijk moment was de viering van ons
jubileum, in het kerkje van Baambrugge.
In zijn overdenking over Psalm 104 sloot Kees van
der Kooi aan bij het congresthema: de werken van
de Heer zijn talrijk, Hij heeft alles met wijsheid
gemaakt. De dankbaarheid voor het 75-jarig bestaan
van onze organisatie was te horen in het enthousiasme waarmee gezongen werd, en dat niet alleen
door het gospelkoor.
De organiserende commissie, bijgestaan door de
‘crew’ van studenten, zorgde voor een in alle opzichten geslaagd congres. In de woorden van voorzitter
Gerrit Glas: “The conference has been experienced as
rich, inspiring, warm and – admittedly – demanding.”

Herman Dooyeweerd Prijs 2011
Tijdens het internationale
congres werd de Herman
Dooyeweerd Prijs 2011 uitgereikt aan dr. Daniel F.M.
(Danie) Strauss voor zijn
boek Philosophy: Discipline
of the disciplines, en voor zijn
werk als editor van de
Collected works of Herman Dooyeweerd. De jury
prijst hem als “de generalist bij uitstek, de grote
vraagbaak voor zowel ingewijden als novieten” en
waardeert zijn boek als: “ (...) het werk van (...)
iemand die zelfstandig met het werk van Dooyeweerd

aan de slag is gegaan en die niet bang is daarbij
eigen wegen in te slaan. Het werk beweegt zich op
zeer veel terreinen.”
Een felicitatie aan Danie Strauss!
Filosofisch diner
Het jubileumjaar heeft al veel mooie momenten gekend, maar er komt nog meer: een filosofisch diner voor alle betrokkenen bij de
christelijke filosofie. Een datum om naar uit te
kijken: 4 november! Zie de uitnodiging bij
deze Aspecten.
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Boekpresentatie
Scherp gezien
Op 24 september om 14.00 uur wordt het boek
Scherp gezien. Film en christelijke filosofie gepresenteerd tijdens de Lees- en luisterbeurs in
Congrescentrum Reehorst, Bennekomseweg 24,
Ede. Aansluitend wordt de film Des hommes et des
dieux geïntroduceerd en bekeken.
Film en filosofie hebben alles met elkaar te maken.
Beide houden zich bezig met existentiële eigentijdse
thema’s, beide zijn een kwestie van ‘scherp kijken’. Bij
film gaat het om het perspectief van de regisseur en
om de beeldende middelen die hij of zij gebruikt, bij
filosofie gaat het om een systematische reflectie. In het
boek Scherp gezien. Film en christelijke filosofie, dat
eind september in onze Verantwoording-reeks ver-

schijnt, worden beide
bij elkaar gebracht.
Het boek maakt met
een eerder verschenen dvd-verzamelbox deel uit van een
filmproject in het
kader van het 75-jarig
jubileum van de SCF. In dit project wordt samengewerkt met het Nederlands Dagblad en met
Blikoponeinidig.nl .
Abonnees van de Verant-woording-reeks krijgen het
boek thuisgestuurd.
Zie ook: www.leesenluisterbeurs.nl.

Colleges christelijke filosofie
In september gaan de colleges christelijke filosofie
weer van start, voor studenten van alle universiteiten.
Zes bijzonder hoogleraren – de professoren R. van
Riessen (Leiden), J. Hoogland (Enschede), R. Kuiper
(Rotterdam), M.J. Verkerk (Eindhoven en Maastricht),
H. Jochemsen (Wageningen) en M. de Vries (Delft)
– bieden een waardevol onderwijsprogramma met
een breed scala aan onderwerpen. Er wordt een inleiding in de christelijke filosofie gegeven, maar daarnaast is er ook aandacht voor specifieke gebieden als
techniek- en cultuurfilosofie, Joodse denkers, en de
verhouding geloof en wetenschap. De studenten leren

zelfstandig te reflecteren op vragen die hen direct
raken: hoe sta je als christen in je studie en in het
beroep dat je ambieert? Hoe verhouden je geloof en
de wetenschap zich tot elkaar? Gezamenlijke bezinning draagt bij aan hun persoonlijke vorming. Met de
colleges kunnen studiepunten behaald worden. De
docenten zijn bereid scripties te begeleiden. Studenten
die de colleges volgen, krijgen op verzoek een jaar
lang gratis Soφie toegestuurd, ons toegankelijke filosofisch magazine.
Informatie: wwwchristelijkefilosofie.nl onder
menu-item Onderwijs.

Publiekscolleges Geloof en zingeving
Nieuw dit jaar zijn de publiekscolleges, twee korte
series die ook toegankelijk zijn voor niet-studenten.
Doelgroep: Mensen die een hbo- of universitair
diploma bezitten en die belangstelling hebben voor
zingevingsvragen of zich verder willen scholen in de
christelijke filosofie
Serie I
Voorbij het postmodernisme?
Het postmodernisme is op z’n retour. Mensen willen
weer vaste grond onder de voeten hebben en zijn
weer op zoek naar waarheid. Aan de hand van het
werk van hedendaagse denkers als Alain Badiou, Luc
Ferry en Slavoj Zizek denken we na over de erfenis
van het postmodernisme.

Serie II
Christelijke denkers
Kun je geloven en tegelijkertijd kritisch denken? Op
deze vraag hebben christelijke denkers door de eeuwen heen steeds opnieuw antwoord gegeven. Een
kennismaking met Augustinus, Van Aquino, Pascal,
Kierkegaard en Dooyeweerd.
Docent: Dr. ir. Jan van der Stoep, lector aan de
Christelijke Hogeschool Ede
Tijd: maandagavonden van 19:00 tot 20:45 uur
• Serie I: 31 okt., 7, 14, 21 en 28 nov.
• Serie II: 30 jan., 6, 13 en 27 febr., 5 mrt.
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ontvangen ze een certificaat.
Aanmelden: via: transfer-jc@che.nl
Informatie: www.christelijkefilosofie.nl onder
menu-item Onderwijs ->Lectoraten
http://www.che.nl/professionals-en-bedrijven/journalistiek-en-communicatie/voorbij-het-postmodernisme
http://www.che.nl/professionals-en-bedrijven/journalistiek-en-communicatie/christelijke-denkers

Jaarrekening en balans 2010

Toelichting
Hieronder vindt u de jaarrekening 2010 en de staat
van baten en lasten 2010 van de SCF, goedgekeurd
door de accountant.
De SCF sloot het jaar af met een negatief resultaat
van ruim € 20.000, als gevolg van een afnemende
giftenstroom en een voorlopige claim van de
Belastingdienst ten aanzien van te betalen omzetbelasting. We zijn blij dat de claim ad € 17.642,00
inmiddels is ingetrokken.
We danken u voor uw bijdrage en uw steun! Die
maakten een aantal tot de verbeelding sprekende
resultaten mogelijk, zoals een NANO-project, een
druk bezocht congres met als onderwerp: Kan de
schepping beter? Grote vragen over kleine deeltjes en
de RETHINK-collegeserie. Ook in het jubileumjaar
2011 willen we het gedachtegoed van de SCF uitdra-

gen, zoals dat al gebeurde tijdens de internationale
conferentie. We doen een beroep op uw steun om
ook de plannen voor de rest van het jaar te kunnen
realiseren.
In 2010 verleende de Raad voor Financiële
Betrouwbaarheid weer haar keurmerk, daarmee
aangevend dat er een verantwoord verslag wordt
gedaan over inkomsten en uitgaven. Verder erkent
de Belastingdienst de SCF als een Algemeen Nut
Beogende Instelling, zodat uw giften en legaten
aftrekbaar zijn van uw belastingverplichting.
Het volledige financiële verslag 2010 kan worden
opgevraagd bij het Centrum voor Christelijke
Filosofie.
Mathilde Oosterhuis-Blok, penningmeester SCF

Stichting voor Christelijke Filosofie, Utrecht
BALANS PER 31 DECEMBER 2010 (in euro)
31-12-2010

31-12-2009

Vaste activa
Financieel vast actief

150.000

150.000

1

1

150.001

150.001

800

0

13.005

30.582

257.749

297.074

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

31-12-2009

Overige reserves

-23.433

-2.691

Bestemmingsfondsen

29.500

71.508

6.067

68.817

0

-1.814

368.777

375.403

5.511

5.458

41.200

29.793

Reserves en fondsen

Materieel vast actief

Voorraden

31-12-2010

Kortlopende schulden
Crediteuren
Gelieerde partijen
Belastingen
Overige schulden
271.554

327.656

415.488

408.840

421.555

477.657

421.555

477.657

Vastgesteld te Soest 12 mei 2011
Drs. A. Berger, voorzitter				

Drs. M.J.C. Oosterhuis-Blok, penningmeester
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Plaats: Christelijke Hogeschool Ede, Oude
Kerkweg 100, 6717 JS Ede
Literatuur: Reader met Nederlandstalige en
Engelstalige artikelen
Kosten: € 175, leden van de Vereniging voor
Reformatorische Wijsbegeerte € 125
Afronding: Deelnemers kunnen een essay schrijven (niet verplicht). Na goedkeuring ervan

B AT E N E N LA STE N 2010

Stichting voor Christelijke Filosofie Utrecht
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2010
(in euro)
realisatie

begroot

realisatie

2010

2010

2009

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Beleggingsopbrengsten
Verkopen
Vergoeding Vereniging
Reformatorische
Wijsbegeerte

320.596

369.400

381.959

13.200

15.000

15.569

2.251

600

7.927

5.000

0

6.000

341.047

385.000

411.455

LASTEN

107.545

106.300

98.026

Besteed aan doelstelling
‘Verspreiding van het
Gedachtegoed’

91.808

93.200

73.920

Kosten eigen fondsenwerving

27.122

37.000

31.561

177.322

172.839

130.482

403.797

409.339

333.989

-62.750

-24.339

77.466

RESULTAAT

Contributie en abonnementsprijzen per 1-12011
als vastgesteld in de ledenvergadering van de
VRW 15-1-2011:
• Contributie VRW: € 60,- per jaar
(studenten: € 30,-); buiten Nederland: € 60,• Abonnement Beweging: zie
www.Bewegingonline.nl > Abonneren
• Abonnement Philosophia Reformata: zie
www.Philosophia-Reformata.org >
Subscription
Bestuur van de Vereniging en Stichting
Drs. A. Berger (voorzitter)
Mw. drs. M.J.C. Blok (penningmeester)
Dr. G.J. Buijs (algemeen)
Drs. G. Groenewoud (kringen)
Drs. D.A. Meinema (publicaties & communicatie)
Mw. I. Slump-Schoonhoven (studenten en
internationaal)
Drs. W. Vollbehr (secretaris)
T.A.G. Zeldenrust (PR en marketing)
Curatorium van de stichting
Prof. dr. ir. J.H. van Bemmel (voorzitter)
Prof. dr. J.J. Graafland
Prof. dr. S. Griffioen
Prof. dr. ir. T.M. Klapwijk
Prof. dr. G. Nienhuis

Besteed aan doelstelling
‘Vervullen Bijzondere
Leerstoel’

Kosten beheer en administratie

Aspecten van christelijke filosofie is het
informatiebulletin van de Vereniging voor Reformatorische
Wijsbegeerte en Stichting voor Christelijke
Filosofie.De vereniging beoefent wijsbegeerte bij
het licht van de Bijbel als het Woord van God.
De stichting heeft als doel vruchten daarvan te
verbreiden. Beide doen dit vanuit de overtuiging
dat alle filosofie religieus bepaald is. Aspecten
wordt op verzoek gratis toegestuurd.

Toevoeging/onttrekking
aan:
-20.742

5.661

12.058

Bestemmingsfonds

-42.008

-30.000

65.408

-62.750

-24.339

77.466

Centrum voor Christelijke Filosofie
J. Beentjes (boekhouder)
Mw. N. de Jong-Sterrenburg (secretaresse)
Mw. drs. H.J. van de Streek (directeur)
Vrijwilligers
Mw. ir. I.M. de Graaf (bibliotheek)
A. Koppelaar (biblio-online)
Mw. C. Modderkolk-Laban (gastvrouw)
P. Post (vertaler)
Eric-Jan Pruis (fotograaf)
J. Rebel (administratie)
F. Rickets (facilitaire dienst)
Dr. P.C. Vijfhuizen (financieel management)
A.F. de Visser (stagiair ontwikkelen lespakket)
B. de Vries (archief)
Dr. Bruce Wearne (vertaler)
Bezoekadres
Utrechtseweg 1a
3811 NA Amersfoort
Postbus 2220, 3800 CE Amer
telefoon (035) 5880205
fax (035) 5880981
e-mail office@christelijkefilosofie.nl
website www.christelijkefilosofie.nl
Rekeningnummers
ING 120 95 98
ABN AMRO 53 90 43 796
Ontwerp
Bart van der Griendt, Mediahuis
DTP en Druk
Buijten & Schipperheijn, Amsterdam

issn 0921–3031
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colofon

Overige reserves

Docenten van de stichting
Drs. A. van den Beukel (Zwolle)
Prof. dr. J. Hoogland (Twente)
Prof. dr. ir. H. Jochemsen (Wageningen)
Prof. dr. R. Kuiper (Rotterdam)
Mw. prof. dr. R. van Riessen (Leiden)
Dr. ir. J. van der Stoep (Ede)
Prof. dr. M.J. Verkerk (Eindhoven en Maastricht)
Prof. dr. M.J. de Vries (Delft)

