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Jubileumjaar 2011 groot succes
Afgelopen jaar hebben we het 75-jarig bestaan van de Stichting voor
Christel ijke Filosofie gevierd. We hebben in 2011 mooie activiteiten mogen
ontplooien!
Onder meer denken we dan aan de startconferentie
op de VU met Désanne van Brederode, de geslaagde
Christian Philosophical Conference in augustus, het
filosofisch diner en het filmproject ‘Scherp gezien!’
We willen iedereen dan ook van harte bedanken
voor zijn of haar bijdrage om ons jubileumjaar tot
een groot succes te maken. In het bijzonder danken
we ook een ieder van u die het jubileum financieel
mogelijk hebben gemaakt. Zonder uw bijdragen was
dit alles niet mogelijk geweest! Voor een terugblik:
zie www.cpc2011.org.

ORATIE RENÉE VAN RIESSEN
Met een oratie onder de titel “Verder dan
Socrates? Over onderwijs, innerlijkheid en
bezieling bij Kierkegaard en Levinas” aanvaard
de prof. dr. Renée van Riessen op 27 januari het
ambt van bijzonder hoogleraar aan de Univer
siteit van Leiden. In haar rede betoogde ze dat
voor goed onderwijs niet alleen het denken van
Socrates nodig is, maar ook het christelijke

gedachtegoed. Dat laat immers zien dat wijsheid
niet in het innerlijk van de mens ligt opgesla
gen, maar dat de mens een impuls van buitenaf
nodig heeft om tot wijsheid van eeuwigheids
waarde te komen. Het is dankzij de persoon van
Christus dat dit mogelijk is. Van Riessen beëin
digde haar rede dan ook met de woorden “Soli
Deo Gloria”.

Voorzitterslunch
christelijke studentenverenigingen
Op 21 februari organiseren de Stichting voor
Christelijke Filosofie en ForumC een voorzittter
slunch. Prof. dr. Jan Hoogland treedt op als gast
heer. Tijdens deze lunch hopen we onze collegese
ries en de mogelijkheid van gastsprekers onder de
aandacht te brengen. Daarnaast is het een goede
gelegenheid om de studentenverenigingen te

 epalen bij de meerwaarde van Christelijke
b
Filosofie voor hun studie. Deze en andere activitei
ten van de Stichting voor Christelijke Filosofie en
ForumC worden gekoppeld aan de ingrediënten
van de lunch. Een powertalk over ‘geloof en weten
schap’ en een brainstormsessie maken het pro
gramma compleet.
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COLLE G E S

COLLEGES VOORJAAR 2012
De nieuwe collegereeksen gaan weer van start. Alle praktische informatie is te
vinden op www.christelijkefilosofie.nl/colleges, en op www.christelijke
filosofie.nl/lectoraat. De colleges in Ede zijn voor een breder publiek bedoeld.
Hieronder geven we u een indruk van het totale collegeprogramma.
Enschede
Prof. dr. Jan Hoogland stelt vragen bij iets waarvan ons moderne leven doortrokken is: techniek.
Weten we eigenlijk wel wat techniek is en waarom innovatie belangrijk is? Is moderne techniek
fundamenteel onderscheiden van meer traditionele technische toepassingen? Wat is de verhouding
tussen techniek en de natuurwetenschappen? Uitdagende vragen om op een toekomstgerichte
manier met techniek bezig te gaan.
Wageningen
Door de globalisering ontmoeten mensen uit diverse culturen elkaar. Kennisnemen van elkaars
denkwijzen kan helpen om op een goede manier met elkaar om te gaan en samen te werken. Prof.
dr. Henk Jochemsen presenteert een aantal filosofische denkwijzen uit diverse culturen, en
brengt die in gesprek met de christelijke filosofie in de school van Dooyeweerd en Vollenhoven.
Leiden
Prof. dr. Renée van Riessen stelt de vraag naar de ervaring van transcendentie centraal. Ze gaat na
op welke wijze het religieuze (God, het heilige) in de filosofie ter sprake wordt gebracht. Ze zoekt
naar een verband tussen andere ervaringen van transcendentie (liefde, waarheid) en religieuze
ervaringen, en kijkt hoe dat filosofisch geduid wordt. Daarmee biedt ze een brede kennismaking
met de visies van christelijke, joodse en humanistische denkers op transcendentie en religie.
Utrecht
Prof. dr. Roel Kuiper verzorgt een collegereeks over Joodse denkers die een stempel hebben
gezet op de westerse filosofie. Mensen als Martin Buber en Emmanuel Levinas oefenden
scherpe kritiek op het moderne denken. Zij zijn pleitbezorgers van een nieuw soort persona
lisme, met sterke nadruk op de ontmoeting en de ethiek. In hoeverre hebben zij christelijke
motieven verwerkt of invloed gehad op christelijk denken? De colleges vormen een zoektocht
naar centrale motieven in hun werk.
Eindhoven
Er is een scherpe aanval op religie ingezet door mensen als Dawkins, Dennett, Harris en Hitchens.
Volgens hun ‘nieuwe atheïsme’ is religie gevaarlijk en wetenschappelijk achterhaald. Theologen
en filosofen als McGrath, Keller, D’Souza en Fergusson namen de handschoen op en zijn het
debat met hen aangegaan. Prof. dr. Maarten Verkerk analyseert dit debat aan de hand van de
wetenschapsfilosofie.
Delft
Prof. dr. Marc de Vries houdt zich bezig met wetenschaps- en techniekfilosofie. Hij behandelt ver
schillende visies op begrippen als ‘techniek’, ‘technisch artefact’, ‘technische kennis’, ‘technisch ont
werpen’ en ‘productie’ en vergelijkt ze met het begrippenkader dat in de christelijke filosofie gehan
teerd wordt.
Publiekscolleges Ede
Kun je geloven en tegelijkertijd kritisch denken? Dr. ir. Jan van der Stoep gaat na hoe christelijke
denkers door de eeuwen heen antwoord hebben gegeven op deze vraag. Een kennismaking met
Augustinus, Van Aquino, Pascal, Kierkegaard en Dooyeweerd.
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Aan de Gereformeerde
Hogeschool in Zwolle is
onlangs - namens de
Stichting voor Christe
lijke Filosofie - dr. Roger
Henderson benoemd.
Hij verzorgt lessen over
de geschiedenis en
systematiek van de filo
sofie, binnen het zoge
naamde SPICE: Study
Program in Contemporary Europe. Dit program
ma is bedoeld voor studenten uit de VS en Canada
en behelst een uitgebreide introductie in de cul

tuur en geschiedenis van Nederland en Europa.
Dr. Henderson, voormalig docent filosofie aan
Dordt College (VS), heeft een duidelijke visie op
zijn vak: christelijk filosofisch onderwijs moet een
kennismaking bieden met de schatten van het
reformatorisch christelijke denken, maar vereist
ook dat studenten nadenken over zichzelf, hun
eigen ontdekkingen doen, oorspronkelijke gedach
ten ontwikkelen - binnen een bijbels kader.
Hij ziet het als een grote uitdaging om hen zover te
brengen. “Want”, zegt hij, “studenten zijn mensen
en mensen zijn meestal lui en vooral te lui om diep
na te denken en hun eigen gedachten te ontwik
kelen...” We wensen hem daarbij alle goeds!

Nieuw initiatief: de filosofieretraite!

HOOFD EN HART
De Stichting voor Christelijke Filosofie en retraite
centrum De Spil hebben gezamenlijk een nieuw
initiatief ontwikkeld: een retraite waarin filosofie en
spiritualiteit bij elkaar gebracht worden.
‘Hoofd en hart’; dat doet uiteraard denken aan
Dooyeweerd. De retraite biedt ruimte en tijd voor
vragen die in het dagelijks leven vaak op de achter
grond blijven: Wie ben ik? In wat voor wereld leef ik?
Waarvóór leef ik? Het zijn vooral filosofen die zich
met deze vragen bezighouden. Hun denkwerelden,
vooral die van Dooyeweerd en andere christelijkwijsgerige denkers, worden dichterbij gebracht. Niet
theoretisch, maar persoonlijk. Door samen te luiste
ren naar een ‘filosofische autobiografie’ en te kijken
naar kunst. De retraite wordt begeleid door bestuurs
leden van de Stichting voor Christelijke Filosofie

(Arjan de Visser, filosoof, en Ida Slump-Schoonhoven,
coördinator van ForumC-Kunst) en van De Spil (Ben
Lamoree).
Tijd en plaats: Vrijdagavond 17 tot zaterdagavond 18
februari 2012 in De Spil Peursumseweg 57 te
Giessenburg. Max. aantal deelnemers is 13. Kosten:
€ 95.00, inclusief overnachting en maaltijden. Meer
informatie en inschrijven op: www.retraitecentrum.nl
of per e-mail aan despil@retraitecentrum.nl.

Nieuwe medewerker PR en communicatie
Vanaf 1 januari 2012 ben ik, Heleen de Graaf, de
nieuwe medewerker PR en communicatie van de
Stichting voor Christelijke Filosofie. Na zes jaar
voor een belangenvereniging van mensen met een
beperking te hebben gewerkt was ik op zoek naar
een nieuwe uitdaging en ik heb deze gevonden te
hebben in deze nieuwe functie. Twee dagen in de
week – maandag en donderdag - ben ik aanwezig op
het kantoor in Amersfoort om de PR en communi
catie van de stichting te verzorgen. Waar momenteel

website, donateurs- en ledenwerving en communi
catie met studenten hoog op de agenda staan.
Kort cv
Heleen de Graaf
Getrouwd
2 kinderen (0 en 3 jaar)
Amersfoort
nl.linkedin.com/in/hcdegraaf
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B e n oe m i ng

BENOEMING ROGER HENDERSON AAN DE GH-ZWOLLE

S c h e nk i ng

Schenkingen,
erfstellingen
en legaten
Giften aan de Stichting voor Christelijke Filosofie komen in
aanmerking voor aftrek van inkomsten- en loonbelasting.
Ook schenkingen in de vorm van ‘Schenking bij akte’ of
‘Fondsen op naam’ zijn fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden
om ons werk te steunen.
Testa ment
Als u gaat nadenken over uw nalatenschap, denk dan ook
eens aan de Stichting voor Christelijke Filosofie. Als u
overweegt om de Stichting voor Christelijke Filosofie in de
toekomst te steunen, kunt u dit laten vastleggen in een
testament. U kunt de Stichting voor Christelijke Filosofie
op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm
van een legaat of als erfgenaam.
Legaten
U laat de Stichting voor Christelijke Filosofie een legaat na.
Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name
genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals een huis of
een schilderij.
Voorbeeldtekst van een legaat is: “Ik legateer (eventueel
met kosten) en uit te keren binnen zes maanden na mijn
overlijden aan de Stichting voor Christelijke Filosofie te
Amersfoort een bedrag in contanten groot ... euro.”
Erfgena men

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 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)
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. N. de Jong-Sterrenburg (secretaresse)
Mw. drs. H.J. van de Streek (directeur)
Vrijwilligers
Mw. ir. I.M. de Graaf (administratie)
Mw. C. Modderkolk-Laban (gastvrouw)
P. Post (vertaler)
Eric-Jan Pruis (fotograaf)
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

Contact
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen heb
ben, dan kunt u hierover altijd contact opnemen met de
Stichting voor Christelijke Filosofie, zie colofon of www.
christelijkefilosofie.nl.
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colofon

U benoemt de Stichting voor Christelijke Filosofie als erf
genaam voor een deel van de erfenis. Een erfgenaam is een
persoon of organisatie die de rechten en plichten van de
overledene overneemt. Als u de Stichting voor Christelijke
Filosofie tot (mede)erfgenaam benoemt, betekent dat dat
de Stichting voor Christelijke Filosofie, samen met eventu
ele andere erfgenamen, verantwoordelijk wordt voor uw
nalatenschap. U kunt aangeven hoe groot het percentage is
dat iedere erfgenaam erft.
Voorbeeldtekst van een erfstelling: “Ik benoem tot erfge
naam voor ... deel de Stichting voor Christelijke Filosofie
te Amersfoort.”

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.

