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Voor u ligt een bijzonder exemplaar van Aspecten. Dit is namelijk het laatste
nummer waarin de ondertitel ‘van reformatorische wijsbegeerte’ wordt
gehanteerd. Want vanaf het begin van het jubileumjaar (startend met een
interessant event op 15 december aanstaande), zal ook de term ‘christelijke
filosofie’ worden ingevoerd voor onze leerstoelen, Stichting en Centrum.
Een heuglijk feit, waarmee we laten zien in het heden te staan en naar de
toekomst te kijken, met inachtneming van het verleden. In deze Aspecten
geven wij een inzage in hoe wij de nieuwe naamgeving en het 75-jarig
bestaan groots met u willen vieren!

Programma jubileumjaar VRW
Het jubileumjaar belooft een feestelijk jaar te
worden! Er is dan ook hard gewerkt om een boeiend programma neer te zetten, met als thema: ‘Be
Connected!’ Zo zal een uitgave van dr. Dick
Stafleu verschijnen in de Verantwoordingreeks
en tal van activiteiten worden georganiseerd.
Graag geven wij u hieronder een overzicht van de
eerstvolgende events.
15 december 2010
Startsymposium ‘Be Connected! Tussen verleden en
toekomst, tussen calvinisme en postmodernisme’.
Het startsymposium kan worden beschouwd als
de opening van het jubileumjaar. Onderdelen
zijn onder meer lezingen en debatten, de presentatie van het nieuwe logo en de nieuwe naam en
vanzelfsprekend een feestelijke borrel.
Locatie: Vrije Universiteit, Amsterdam
15 januari 2011
Studieconferentie ‘De verbinding tussen islam en
westerse cultuur'.
Het doel van de studieconferentie is deelnemers
verdieping te geven in wat de belangrijkste islamitische filosofische stromingen te zeggen hebben over de moderne cultuur en wetenschap.

Daarnaast zal worden ingegaan op de vraag of
het in christelijk- en islamitisch-filosofisch perspectief mogelijk is de islam te verbinden met
West-Europese waarden en normen.
Locatie: ROC Midden-Nederland, Utrecht
15 april 2011
Filosofisch diner.
Het filosofisch diner zal een feestelijke en culinaire avond betekenen voor leden en sympathisanten. Onder het genot van een heerlijk diner
zullen tafelgenoten, onder leiding van prominenten, met elkaar in gesprek gaan over interessante
christelijk-wijsgerige thema’s.
Locatie: Leerhotel Het Klooster, Amersfoort
16-19 augustus 2011
Christian Philosophical Conference. The Future of
Creation Order.
Het vijfjaarlijkse internationale congres van de
Stichting voor Christelijke Filosofie. Met vele
gerenommeerde sprekers, als René van
Woudenberg, C. Stephen Evans, Roy Clouser en
Lambert Zuidervaart. Kijk voor meer informatie
op de website www.cpc2011.org.
Locatie: Vrije Universiteit, Amsterdam
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Voor God spelen op de vierkante millimeter?
Op 11 november 2010 zullen de resultaten van het project Interreligieuze
Dialoog Nanotechnologie worden gepresenteerd. Locatie is de Universiteit
voor Humanistiek te Utrecht.
Achtergrond van het event is de dialoog over nanotechnologie, die in 2010 is gevoerd door een interreligieus samengesteld forum. Daarbij is vanuit
onder andere de protestantse, islamitische, katholieke, esoterische en humanistische traditie een bijdrage geleverd. Tijdens de middag zal een levensbeschouwelijk divers samengesteld panel in debat
gaan over de resultaten van deze dialoog. Tevens is
een verkennende studie vanuit katholieke optiek
verricht door het Thijmgenootschap. Dit naar aanleiding van een congres over nanotechnologie, georganiseerd door Stichting Thomas More in oktober
2009. De publicatie die hieruit is voortgekomen,
getiteld Nanotechnologie. Betekenis, beloftes en
dilemma’s, wordt overhandigd aan ir. Rein Willems
(o.a. voormalig president-directeur van Shell en
voormalig lid van het Innovatie Platform). Andere
participanten tijdens de middag zijn onder anderen
prof. dr. Achmed Akgunduz, prof. dr. Henk
Jochemsen, prof. dr. Palmyre Oomen en prof. dr.
Tsjalling Swierstra.
De eindpresentatie wordt georganiseerd door de
Stichting voor Christelijke Filosofie met medewerking van de Islamitische Universiteit Rotterdam,

Stichting Thomas More, Stichting Socrates en wordt
mede mogelijk gemaakt door Nanopodium
Eindpresentatie Interreligieuze Dialoog
Nanotechnologie
11 november 2010, 13.00-17.30 uur
Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29 te Utrecht
Voor meer info en aanmelding, ga naar: www.christelijkefilosofie.nl (via de banner op de homepage)
Entree: gratis

Startsymposium jubileumjaar: Be Connected!
De Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte bestaat in december
2010 75 jaar en heeft als bakermat de Vrije Universiteit (VU). Reden te
over dus om de VU als startpunt te kiezen voor het feestelijke, toekomstgerichte jubileumjaar.
De VRW stelt in dit jaar het thema verbinding –
Be Connected! – centraal als een van de kernthema’s uit de reformatorische wijsbegeerte. Dit
thema krijgt op dit startsymposium invulling
door filosofen uit diverse levensbeschouwelijke
tradities te vragen de balans op te maken van 75
jaar reformatorische wijsbegeerte: Wat heeft de
reformatorische wijsbegeerte ons gebracht?
Waartoe zou de christelijke filosofie kunnen leiden? Er zal worden ingegaan op het deelthema
Tussen verleden en toekomst, en diverse panelleden van naam zullen ingaan op het onderwerp
Tussen calvinisme en postmodernisme. Sprekers
zijn onder anderen prof. dr. Gerrit Glas, prof. dr.
René van Woudenberg en prof. dr. Reinier Munk.

Naast deze verdieping zal nader uitleg worden
gegeven over het gekozen thema, zullen het
nieuwe logo en de nieuwe naam worden gepresenteerd en zal onder het genot van een drankje
met elkaar kunnen worden geklonken op het
bijzondere feit van het jubileumjaar.
Startsymposium jubileumjaar VRW
15 december 2010
Vrije Universiteit Amsterdam
Voor meer info en aanmelding, ga naar:
www.christelijkefilosofie.nl (via het nieuwsitem
op de homepage)
Entree: gratis
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Op 15 januari 2011 zal de jaarlijkse studieconferentie van de VRW plaatsvinden. Ditmaal om twee redenen een unieke gebeurtenis: vanwege het bijzondere karakter van het jubileumjaar en vanwege het onderwerp, – de vergelijking van christelijke filosofie met islamitische filosofie.
Het doel van de studieconferentie is deelnemers
verdieping te geven in de belangrijkste islamitischfilosofische inzichten met betrekking tot de moderne cultuur en wetenschap. Daarnaast zal worden
ingegaan op de vraag of het in christelijk- en islamitisch-filosofisch perspectief mogelijk is de islam te
verbinden met West-Europese mens- en maatschappijbeelden.
Sommigen menen dat er in islamitische landen
geen sprake is van filosofie. Moslims zouden een
rechtstreekse toepassing van de Koran en de heilige
geschriften voorstaan, waarbij geen plaats is voor
beschouwingen buiten die geschriften om. Daarbij
fungeren de heilige geschriften als een blauwdruk
voor staat en maatschappij. Anderen stellen dat er
binnen de islam wel plaats is voor filosofisch denken. Zij verwijzen daarbij naar het feit dat de islamitische filosofie al in de vroege middeleeuwen tot
bloei kwam en zelfs van grote invloed op het WestEuropese denken is geweest. Wel is deze ontwikkeling gestagneerd, maar sinds de vorige eeuw is er
sprake van een herleving.

Tijdens de conferentie zullen de deelnemers met
behulp van diverse toonaangevende sprekers uit zowel
de islamitische als de christelijke filosofie hierin verdieping krijgen. De hoofdlezing zal worden verzorgd
door prof. dr. M. Leezenberg.
In het middagprogramma
zullen workshops worden
gegeven in het denken in beide filosofische tradities
met betrekking tot de eigen grondslagen, de staat,
de wetenschap en media & beeldvorming.
Workshopleiders zijn onder meer prof. dr. Egbert
Schuurman, prof. dr. Bunyamin Duran, dr. Gert-Jan
Seegers en dr. Özcan Hidir.
Studieconferentie VRW 2011
Zaterdag 15 januari 2011
ROC Midden-Nederland, Utrecht
Voor meer info en aanmelding, ga naar: www.christelijkefilosofie.nl (via het nieuwsitem op de homepage)

Culinair in dialoog
Op vrijdag 15 april 2011 vindt in het kader van het jubileumjaar een ‘filosofisch diner’ plaats met als genodigden alle leden en sympathisanten van de
VRW. Tijdens het tafelen kunnen de deelnemers met elkaar in gesprek gaan
over diverse filosofische onderwerpen.
Op vrijdag 15 april 2011 vindt in het kader van het
jubileumjaar een ‘filosofisch diner’ plaats met als
genodigden alle leden en sympathisanten van de
VRW. Tijdens het tafelen kunnen de deelnemers
met elkaar in gesprek gaan over diverse filosofische
onderwerpen.
Het is de bedoeling dat op een laagdrempelige
manier met elkaar de verbinding wordt gevierd die
christelijke filosofie al 75 jaar tot stand heeft weten
te brengen bij studenten, de maatschappij, christelijk Nederland en ver daarbuiten. De gesprekken
aan iedere tafel zullen plaatsvinden onder leiding
van een tafelvoorzitter, in de persoon van hoogleraren van de Stichting en andere prominenten uit ons
netwerk. Tussen de gangen door zullen muzikale

intermezzo’s worden gegeven. Vanzelfsprekend
nodigen wij u graag uit hieraan deel te nemen. We
zullen daarom te zijner tijd met aanvullende informatie komen zodat u zich hiervoor kunt aanmelden. Mocht u iemand uit uw nabije omgeving kennen die ook in deelname geïnteresseerd zou kunnen
zijn, dan waarderen wij het zeer als u hem of haar op
het filosofisch diner attent maakt.
Filosofisch diner, 15 april 2011, vanaf 17.00 uur
Leerhotel Het Klooster, Amersfoort
Voor meer info en aanmelding: www.christelijkefilosofie.nl (via het nieuwsitem op de homepage)
Prijs per couvert: leden € 75,-; niet-leden € 100,-;
studenten: € 50,-
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De verbinding tussen islam en westerse cultuur

s c h ou de rs

Oproep
De Stichting voor Christelijke Filosofie zoekt:
Gastheren/Gastvrouwen
die willen ondersteunen bij evenementen van de Stichting. Hierbij kan gedacht worden aan
het verwelkomen van deelnemers, het bedienen, bemannen van stands en dergelijke. Gevraagd
wordt een representatieve, doortastende persoonlijkheid die klantvriendelijkheid en service
hoog in het vaandel heeft.
Kamers voor gasten Christian Philosophical Conf. 2011
Vele gasten die zullen deelnemen aan het CPC 2011 zullen van ver komen. Mocht u in de regio
Amsterdam wonen en tussen 14 en 19 augustus uw huis (i.v.m. vakantie) of een kamer beschikbaar hebben, dan zouden wij u erg erkentelijk zijn. Misschien ook kent u iemand die bereid is
deelnemers te gast te hebben?
Fotograaf (m/v)
Voor het vastleggen van onze uiteenlopende activiteiten zijn wij op zoek naar een fotograaf,
met oog voor de essentie van waar in het beeld de nadruk op moet worden gelegd. Verder is
van belang dat u zelf beschikt over materiaal.
Aanbod collecties
Het Centrum beschikt over enkele dubbele tijdschriftcollecties, zoals Radix, Bijbel &
Wetenschap en het Zuid-Afrikaanse Koers. Deze zijn gratis af te halen door belangstellenden.
Ten aanzien van deze oproepen kunt u contact opnemen met Nel de Jong, secretariaat
Centrum voor Christelijke Filosofie, via e-mail: office.reform.philos@planet.nl of telefoonnummer: 035-5880205.

Op zoek naar meer schouders

We staan aan de vooravond van het jubileumjaar. In deze Aspecten komt u verschillende
plannen en ideeën tegen. 75 jaar Christelijke Filosofie. 75 jaar steeds opnieuw nadenken over
en werken aan grondslagen van de samenleving. Jaar in jaar uit actief om via de verschillende
universiteiten studenten toe te rusten. Als we terugkijken, zien we dat er veel is gebeurd waar
we dankbaar voor zijn.

Bestuur van de Vereniging- en Stichting
voor Reformatorische Wijsbegeerte
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
Docenten van de stichting
Drs. A. van den Beukel (Zwolle)
Prof. dr. G. Glas (Leiden)
Prof. dr. J. Hoogland (Twente)
Prof. dr. ir. H. Jochemsen (Wageningen)
Prof. dr. R. Kuiper (Rotterdam)
Dr. ir. J. van der Stoep (Ede)
Prof. dr. M.J. Verkerk (Eindhoven en
Maastricht)
Prof. dr. M.J. de Vries (Delft)
Centrum voor Christelijke Filosofie
J. Beentjes (boekhouder)
J.C. Boer (communicatie en relatiemanagement)
Mw. N. de Jong-Sterrenburg (secretaresse)
Mw. drs. H.J. van de Streek (directeur)
Vrijwilligers
Mw. ir. I.M. de Graaf (bibliotheek)
J.W. Hengstmengel (student-assistent)
A. Koppelaar (biblio-online)
P. Post (vertaler)
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
Korte Brinkweg 32H
3761 EE Soest
Postbus 3206, 3760 DE Soest
telefoon (035) 5880205
fax (035) 5880981
e-mail office.reform.philos@planet.nl
website www.christelijkefilosofie.nl
Rekeningnummers
ING 120 95 98
ABN AMRO 53 90 43 796
Ontwerp
Bart van der Griendt, Mediahuis
DTP
Buijten & Schipperheijn,
Amsterdam
Druk
Buijten & Schipperheijn,
Amsterdam

ter aanvulling
In de vorige Aspecten hebben we gerapporteerd over de jaarrekening 2009 en de staat
van baten en lasten 2009 van de SRW. Aanvullend hierop vermelden we – wellicht ten
overvloede – dat het volledige financiële verslag 2009 door belangstellenden kan worden opgevraagd bij het Centrum.
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Maar er is meer, we kijken vooruit. ‘Be Connected!’ is het thema van ons jubileumjaar. ‘Be
Connected!’, omdat de boodschap van het evangelie ons oproept om zoutend zout te zijn in
de samenleving. Om soms tegen de stroom in te zwemmen, een ander geluid te laten horen.
‘Be Connected!’ betekent ook in contact met studenten werken aan hun vorming en toerusting. U weet dat dit al 75 jaar de kern van ons werk is. Vanuit het evangelie van Jezus Christus
mensen toerusten, mensen aan het denken zetten. Laten zien dat het evangelie iets te zeggen
heeft in onze complexe wereld.
Het jubileumjaar is een jaar waarin we vooruit willen kijken, nieuwe plannen willen ontwikkelen, stappen willen zetten om bijvoorbeeld op meer plaatsen actief te zijn. Dat kan alleen
maar als we zoeken naar meer schouders, meer mensen die samen met u en ons het werk
willen dragen. Dat moet toch mogelijk zijn! Wij doen een beroep op u: help ons daarbij! Door
het hele jubileumjaar heen zullen we een appel doen op mensen om schouder aan schouder
te staan en ons te steunen.
Doet u mee? Maak dan uw bijdrage over naar ons ING-rekeningnummer 120.95.98 o.v.v. ‘jubileumgift’. Maakt u liever gebruik van internet? Surf dan naar onze website: www.christelijkefilosofie.nl en klik in het hoofdmenu op ‘Steun SRW’. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift!

Aspecten van christelijke filosofie is het
informatiebulletin van de Vereniging- en
Stichting voor Reformatorische
Wijsbegeerte. 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.

