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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 Maas
tricht), H. Jochemsen (Wageningen) en M. de Vries
(Delft) – bieden een waardevol onderwijsprogramma
met een breed scala aan onderwerpen. Komend
najaar zullen onder andere de volgende onderwerpen

behandeld worden: ‘Het oneindige van Levinas’, ‘Wat
doet techniek met mens en samenleving, en anders
om?’, ‘Ethics of science and technology, an introduc
tion from a Christian, reformational perspective’
(colleges zijn ook Engelstalig) en ‘Filosofische reflec
ties over het begrip wereldbeschouwing’.
Op de website www.christelijkefilosofie.nl > Onder
wijs staat per stad en hoogleraar meer informatie
over deze en andere colleges Christelijke Filosofie.

Publiekscollege Hedendaagse denkers over religie
Religie staat opnieuw op de maatschappelijke
agenda. Dat is opmerkelijk, want lange tijd werd
stilzwijgend aangenomen dat religie vanzelf uit
de samenleving zou verdwijnen. In deze serie
publiekscolleges Christelijke Filosofie worden
een aantal hedendaagse denkers besproken die
nagedacht hebben over religie en moderniteit.
De CHE-publiekscolleges zijn toegankelijk voor
iedereen die geschoold is op hbo- of universitair
niveau en belangstelling heeft voor zingevings

vragen of zich verder wil scholen in christelijke
filosofie. Er wordt niet uitgegaan van voorkennis
op dit terrein.
CHE-publiekscolleges Christelijke Filosofie
door dr. ir. Jan van der Stoep
Prijs: € 175,Locatie: CHE
Startdatum: 24 september 2012
Duur: 5 maandagavonden van 19.00 tot 21.00 uur

Studieconferentie ‘De economische crisis’:
een kritisch calvinistisch perspectief op het kapitalisme
Op 21 januari jl. vond de jaarlijkse studieconferentie
van de vereniging plaats. Een plek om elkaar te ont
moeten, de gedachten te scherpen, inzichten te
delen en een vitale denkgemeenschap van mensen
te kunnen ervaren.
Hoofdspreker in het morgenprogramma was Johan
Graafland (hoogleraar Economie, Onderneming en
Ethiek aan de Universiteit van Tilburg) met als
onderwerp: ‘De economische crisis: een kritisch cal
vinistisch perspectief op het kapitalisme’. Hieronder
een korte terugblik op deze lezing:
Johan Graafland begon zijn lezing met een analyse
van de oorzaken van de kredietcrisis. Hij zag als

achtergrond van de kredietcrises het Angelsaksische
model van het kapitalisme, met als bouwstenen de
neoliberale ideologie van Hayek en Friedman, de
(antichristelijke) filosofie van Ayn Rand (Atlas
Shrugged) en de invloed van Alan Greenspan. Na de
relatie tussen Calvijn en het kapitalisme werd de
Weberthese besproken. Graafland stelde dat heden
daags historisch onderzoek de Weberthese als ach
terhaald beschouwt. De Weberthese weerspiegelt
niet Calvijns principes, maar die van het latere
puritanisme. Alhoewel Calvijn een bijdrage leverde
aan de legitimatie van kapitalisme, legde hij wel
restricties op. Calvijns principes impliceren daarom
een correctie op de (neoliberale) ideologie.
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Vervolgens schetste Graafland een aantal calvinisti
sche ethische principes die pro kapitalisme werken:
kapitalistische rechtvaardigheid, respect privaat
eigendom, eerlijkheid, reciprociteit, en matigheid;
daarnaast besprak hij enkele principes die juist een
correctie op dat kapitalisme (kunnen) vormen: barm
hartigheid, reciprociteit, en dienst aan de gemeen
schap.
Na deze uitleg kwam Graafland als vanzelf bij de
vraag: wat ging fout als gevolg van het verwaarlozen
van deze principes? Hij noemde als belangrijke facto
ren: onrechtmatige bonussen, disrespect van privaat

eigendom, gebrek aan reciprociteit, onmatigheid, en
het gebrek aan dienst aan de gemeenschap.
Als algehele conclusies werden door Graafland tot
slot genoemd:
• De kredietcrisis toont aan dat hedendaags kapita
lisme onvoldoende de morele principes respecteert
waar het kapitalisme op gebaseerd is en die door
Calvijn verdedigd werden.
• Het welbegrepen eigenbelang schiet tekort als stu
rend principe.
Meer lezen over dit onderwerp? Zie hieronder:
Eerlijke economie door Roel Jongeneel.

Uitgaven
Graag willen we u attenderen op een viertal boeken
die onze hoogleraren en docenten hebben geschreven.
Eerlijke economie (Verantwoordingreeks)
Hoe kunnen Calvijns opvattingen helpen bij de eco
nomische problemen waarmee wij geconfronteerd
worden? Wordt Calvijn doorgaans vooral geassoci
eerd met strikte principes en een streng arbeidsethos,
wie zijn leven en werk bestudeert, zal tot de conclusie
komen dat Calvijn voorstander is van een rechtvaar
dige economie. Dit boek van Roel Jongeneel biedt
een nieuwe, uitvoerige analyse
van Calvijns betekenis voor en
visie op het sociaaleconomisch
leven.
Uitgever:
Buijten & Schipperheijn
ISBN: 		
978 90 5881 670 2
Prijs: 		
€ 19,90
Verkrijgbaar: rechtstreeks bij de uitge
ver of maak gebruik van een lidmaat
schap op de Verantwoordingreeks en
ontvang 20% korting op deze en ande
re uitgaven.

De ziel opnieuw – Over innerlijkheid, inspiratie
& onderwijs
Lange tijd heeft het begrip ‘ziel’ in de filosofie in een
kwade reuk gestaan. Het herinnerde aan achterhaal
de aannames als de scheiding tussen lichaam en ziel
en het voortleven van de ziel na de dood. Maar met
het oude woord ziel zijn we iets belangrijks verloren:
de toegang tot onze innerlijkheid en de betekenis
daarvan. ‘Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken’ schreef
de dichter Ed Hoornik. Is het mogelijk het zijn van de
ziel opnieuw te denken? In dit essay doet Renée van

Riessen daartoe een voorstel, met behulp van de
noties inspiratie en onderwijs.
Uitgever:
ISBN:		
Prijs:		
Verkrijgbaar:

Sjibbolet
978 94 91110 13 9
€ 15,–
verschijnt in augustus 2012

Twijfel, bewijs en overgave – Over christelijke filosofie
Gerrit Glas geeft een overzicht van verschillende vor
men van christelijke filosofie. Christelijke filosofie is
weliswaar levensbeschouwelijk geïnspireerd, maar
wil zich los van die levensbeschouwing legitimeren.
Uitgever:
ISBN:		
Prijs:		
Verkrijgbaar:

Sjibbolet
978 94 9111 002 3
€ 14,75
in de boekhandel

Different Cultures, one World
Onze tijd van wereldwijde technologie is niet alleen
een tijd van kansen, maar ook van bedreigingen. We
staan oog in oog met een ecologische crisis, een eco
nomische crisis en een spirituele crisis. Tijdens zijn
afscheidsrede aan de Universiteit van Wageningen
stelde Egbert Schuurman een dialoog tussen moslims
en christenen voor over de moderne westerse cultuur,
en in het bijzonder over het technische karakter daar
van. Dit boek is een antwoord op de oproep van
Egbert Schuurman, met bijdragen van zowel moslimals christenwetenschappers. Het boek bevat inspire
rende teksten die aanzetten tot nadenken.
Uitgever:
Prijs:		
ISBN:		
Verkrijgbaar:

Rozenberg
€ 22,50
978 90 3610 177 6
www.rozenbergps.com

Te koop
De stichting voor Christelijke Filosofie heeft een aan
tal unieke boeken in de verkoop. Mocht u geïnteres
seerd zijn in één of meerdere exemplaren, dan kunt u

iervoor contact opnemen met administratie@
h
christelijkefilosofie.nl of bellen (ma, di, do, vrij) naar
033 43 28 288. De prijzen zijn exclusief verzendkosten.
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Wijsbegeerte der Wetsidee
Dr. H. Dooyeweerd
deel II en III
1935 – H.J. Paris, Amsterdam
€ 40,Reformatie en scholastiek in
de wijsbegeerte
Dr. H. Dooyeweerd

deel I Het Grieksche voorspel
1949 – T. Wever, Franeker
€ 30,Hoofdlijnen der logica
Dr. D.H.Th. Vollenhoven
1948 – J.H. Kok NV, Kampen
€ 15,-

De crisis in de humanistische staatsleer in het licht
eener calvinistische kosmologie en kennistheorie (2x)
Dr. H. Dooyeweerd
1931 – W. ten Have,
Amsterdam
€ 30,-

Perspectief
Onder redactie van o.a. W.K.
van Dijk, J. Stellingwerff, Th.
de Boer, J.D. Dengerink
1961 – J.H. Kok NV, Kampen
€ 10,-

Verkenningen in de wijsbegeerte, de sociologie en de
rechtsgeschiedenis
Dr. H. Dooyeweerd
1962 - € 10,Philosophy and Christianity
Dr. H. Dooyeweerd
1965 – J.H. Kok, Kampen
€ 25,-

Jaarrekening 2011
Hieronder vindt u de balans per 31 december 2011 en
de staat van baten en lasten over 2011 zoals deze zijn
ontleend aan de jaarrekening 2011 van de SCF. De
jaarrekening 2011 van de SCF is voorzien van een
goedkeurende controleverklaring, afgegeven door
onze accountant. Het jaar werd afgesloten met een
negatief resultaat van ruim 75.000 euro als gevolg van
met name het achterblijven van de baten uit eigen
fondswerving (giften, projecten en subsidies).
Wij danken al onze leden en donateurs voor hun
steun het afgelopen jaar. Dit maakte het mogelijk om
een onvergetelijk 75-jarig jubileum te vieren. Hoogtepunt daarvan vormde het internationale symposium
‘The future of creation order’, dat in augustus 2011
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam plaatsvond.
Met ruim 250 deelnemers uit dertig landen is dit een

teken dat onze vereniging en beweging ook na 75
jaar nog altijd een bloeiende, levende gemeenschap
is. Wij doen dan ook voor de toekomst een beroep
op u om onze plannen te kunnen realiseren. Bij
voorbaat hartelijk dank!
In 2011 verleende de Raad voor Financiële Betrouw
baarheid weer zijn keurmerk, daarmee aangevend
dat er een verantwoord verslag wordt gedaan.
Verder erkent de Belastingdienst de SCF als een
algemeen nut beogende instelling, zodat de giften
aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen in uw
aangifte inkomstenbelasting.
Het volledige financiële verslag 2011 kan worden
opgevraagd bij het Centrum voor Christelijke Filo
sofie.
Drs. W. Vollbehr, secretaris

Stichting voor Christelijke Filosofie, Utrecht
BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (in euro)
Vaste activa
Materieel vast
actief

31-12-2011

31-12-2010

0

1

0

1

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

31-12-2011

31-12-2010

Overige reserves

-85.256

-23.433

Bestemmingsfondsen

15.420
-69.836

29.500
6.067

339.377
7.116
25.977
372.470

368.777
5.511
41.200
415.488

302.634

421.555

Reserves en fondsen

Kortlopende schulden
0
17.567
285.067
302.634

800
13.005
407.749
421.554

302.634

421.555

Vastgesteld te Amersfoort, 10 mei 2012
Drs. A. Berger,
voorzitter

Gelieerde partijen
Belastingen
Overige schulden

Drs. W. Vollbehr,
secretaris
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Wijsbegeerte der Wetsidee
Dr. H. Dooyeweerd
drie (gave) delen
1935 - H.J. Paris, Amsterdam
€ 80,-

B AT E N E N LASTE N 2 011

Stichting voor Christelijke Filosofie Utrecht
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011 (in euro)
realisatie
2011

begroot
2011

realisatie
2010

181.595
8.835
12.883

273.267
10.000
37.250

320.596
13.200
2.251

6.000

6.000

5.000

17.675

0

0

226.989

326.517

341.047

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Beleggingsopbrengsten
Verkopen
Vergoeding Vereniging
Reformatorische Wijsbegeerte
Vrijval verplichting omzetbe
lasting

LASTEN
Besteed aan doelstelling
‘Vervullen Bijzondere
Leerstoel’
Besteed aan doelstelling
‘Verspreiding van het
Gedachtegoed’
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten beheer en administratie

RESULTAAT

121.662

124.600

107.545

1.660

18.000

91.808

26.005
153.564
302.891

28.000
159.300
329.900

27.122
177.322
403.797

-75.903

-3.383

-62.750

-61.823

-3.383

-20.742

-18.080

0

0

4.000

0

-42.008

-75.903

-3.383

-62.750

Toevoeging/onttrekking aan:
Overige reserves
Onttrokken aan bestemmings
fondsen
Toegevoegd aan bestemmings
fonds

Oproep

Contributie en abonnementsprijzen
per 1 januari 2012
als vastgesteld in de ledenvergadering van de
VRW 15-1-2011:
• Contributie VRW: € 60,- per jaar
(studenten: € 30,-); buiten Nederland: € 60,• Abonnement Sophie: zie
www.sophieonline.nl > abonneren
• Abonnement Philosophia Reformata: zie
www.Philosophia-Reformata.org >
Subscription
Bestuur van de vereniging en stichting
Drs. A. Berger (voorzitter)
Drs. M.J.C. Oosterhuis-Blok (penningmeester)
Prof. dr. G.J. Buijs (algemeen)
Mw. D.E. Slump-Schoonhoven (studenten en
internationaal)
Dhr. A.F. de Visser
Drs. W. Vollbehr (secretaris)
Dhr. 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
Dr. R. Henderson (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)
Centrum voor Christelijke Filosofie
Mw. H.C. de Graaf (PR en communicatie)
Mw. drs. H.J. van de Streek (directeur)
Vrijwilligers
Mw. ir. I.M. de Graaf (administratie)
F. Rickets (facilitaire dienst)
Dr. P.C. Vijfhuizen (financieel management)
B. de Vries (archief)
Dr. Bruce Wearne (vertaler)
Contact
Utrechtseweg 1A
3811 NA Amersfoort
Postbus 2220
3800 CE Amersfoort
telefoon (033) 43 28 288
fax (033) 44 81 940
email: info@christelijkefilosofie.nl
website www.christelijkefilosofie.nl
Rekeningnummers Stichting voor
Christelijke Filosofie
ING 120 95 98
ABN AMRO 53 90 43 796
Ontwerp
Bart van der Griendt, Mediahuis
DTP & Druk
Buijten & Schipperheijn, Amsterdam

issn 0921–3031
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De stichting voor Christelijke Filosofie blijft op zoek naar
vrijwilligers. Op verschillende gebieden kunnen we uw hulp
goed gebruiken. Concreet denken we aan mensen die kunnen
helpen met het beheren en uitzoeken van de bibliotheek.
Daarnaast zijn we op zoek naar mensen die een zogenaamde
‘ambassadeursfunctie’ uit kunnen oefenen. Hierbij kan gedacht
worden aan het meegaan met de hoogleraren naar lezingen en
het op allerlei manieren onder de aandacht brengen van het
werk van de stichting.
Wilt u zich als vrijwilliger inzetten voor Christelijke Filosofie?
Neem dan contact op met Hillie van de Streek, directeur, 033
43 28 288 of directie@christelijkefilosofie.nl.

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
toegestuurd.

