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Contributie en abonnementsprijzen per 1 januari 2010
vastgesteld in de ledenvergadering van de VRW 24-4-2004:
• Contributie lidmaatschap Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte: € 50,- per jaar
(studenten: € 25,-, buiten Nederland: € 47,50, zonder Philosophia Reformata: € 45,-)
• Abonnement Beweging: € 18,15 per jaar (eerste jaar: € 9,08), buiten Nederland: € 20,42
• Abonnement Philosophia Reformata: € 27,50 per jaar, buiten Nederland: € 32,50

Toelichting bijgevoegde acceptgiroka art
Bij onze uitgave Aspecten ontvangt u altijd een
acceptgirokaart. Hierop kan de vermelding staan: ‘U
kunt deze kaart gebruiken voor een gift.’ Dat bevelen
wij vanzelfsprekend van harte bij u aan! Er kan ook
een andere omschrijving staan: ‘Uw minimale bijdrage voor contributie dan wel abonnementen inclusief 2010 bedraagt: €… .’ Het bedrag dat vermeld
staat, betreft het betalingsverzoek voor contributie
van de VRW dan wel een abonnement (bijvoorbeeld
Beweging). Indien er nog betalingen van contributies
uit voorgaande jaren openstaan, is dat bedrag opgeteld bij het bedrag voor 2010. Elk bedrag dat u over-

maakt boven op het genoemde bedrag op de acceptgirokaart wordt bij ons verwerkt als gift. Voor vragen hieromtrent kunt u contact met ons opnemen
(035-5880205; office.reform.philos@planet.nl). Wij
danken u hartelijk voor uw bijdrage!
Giften en donaties kunnen alleen worden overgemaakt op rekeningnummer 1209598 van de ING
ten name van Stichting. Donateurs met giften boven
€ 250,- ontvangen persoonlijk een bedankbrief van
de directie. De Stichting is opgenomen in het ANBIregister van de Belastingdienst.

Oratie Maarten Verkerk:

Herordening van het sacrale. Religie, ethiek
en zorginnovatie
Op 5 februari 2010 vond de inauguratie plaats van prof. dr.
Maarten Verkerk als bijzonder hoogleraar Reformatorische
Wijsbegeerte aan de Universiteit Maastricht. De titel van
zijn oratie was: Herordening van het sacrale. Religie,
ethiek en zorginnovatie. Graag geven wij hier een korte
samenvatting van zijn lezing.
Verkerk startte met een aantal centrale vragen. Hoe
verhouden religie en samenleving zich tot elkaar?
Wat is de relatie tussen het sacrale en het seculiere,
tussen het heilige en het profane? Zoals Verkerk liet
zien, is deze relatie bijzonder complex en heeft ze in

de loop van de geschiedenis verschillende vormen
aangenomen. In ieder geval lijkt elke opvatting over
het ‘sacrale’ en het ‘seculiere’ een religieuze visie te
verraden en vertegenwoordigt elk oordeel over de
verhouding tussen cultuur, wetenschap en religie

1• aspecten • februari 2010

ju b i le u m ja ar

een specifiek filosofisch perspectief op de werkelijkheid. Dit roept een aantal fundamentele filosofische
vragen op, volgens Verkerk, die hij aan de orde stelt
vanuit het onderzoeksthema ‘innovatieculturen’
van de Faculteit der Cultuur- en Maatschappij
wetenschappen, in het bijzonder die van de innovatie in de gezondheidszorg. Op welke manier komen
het ‘sacrale’ en het ‘seculiere’ in onze maatschappij
naar voren? En welke maatschappelijke implicaties
hebben die begrippen – bijvoorbeeld in termen van
uitsluiting of vervreemding? Hoe kunnen we een
bepaalde visie op het ‘sacrale’ en het ‘seculiere’ legitimeren? En als er verschillende visies zijn op deze
thematiek, hoe kan het filosofische debat dan
vruchtbaar gevoerd worden?

Wilt u verder lezen? Bezoek dan onze website: www.
christelijkefilosofie.nl en download de gehele oratie
van Maarten Verkerk.
Het werk van Maarten Verkerk is alleen
mogelijk met uw financiële steun. Maakt u
het feest voor ons compleet? Maak dan uw
gift over naar ons ABN•AMRO-rekening
nummer 53.90.43.796. Maakt u liever gebruik
van internet? Surf dan naar onze website:
w ww.christelijkefilosofie.nl en klik in het
hoofdmenu op ‘Steun SRW’. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun!

Vacature hoogleraar Reformatorische Wijsbegeerte/Christelijke Filosofie
Universiteit Leiden (0,2 fte)
De Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte en de Faculteit der Geesteswetenschappen van de
Universiteit Leiden vragen een

BIJZONDER HOOGLERAAR
Reformatorische Wijsbegeerte/Christelijke Filosofie
(v/m; 0,2 fte; vacaturenummer: 10-006)

De Faculteit Geesteswetenschappen bestaat uit zeven instituten: de Academie der Kunsten en de
Instituten voor Culturele Disciplines, Geschiedenis, Godsdienstwetenschappen, Linguïstiek,
Regiostudies en Wijsbegeerte.
De Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte is een vereniging voor christelijke filosofie, gebaseerd op het denken van Dooyeweerd en anderen.
De bijzonder hoogleraar geeft onderwijs en verricht onderzoek op het gebied van de christelijke filosofie
en de reformatorische wijsbegeerte.
Sollicitaties dienen vergezeld te gaan van een cv, een lijst van publicaties en een plan voor toekomstig
onderzoek (ca. 1500 woorden). Uiterste reactiedatum: 20 februari 2010.
Meer informatie:
http://www.vacatures.leidenuniv.nl/wetenschappelijk/10-006-bijzonder-hoogleraar.html
http://www.vacatures.leidenuniv.nl/wetenschappelijk/10-006-chair-in-reformational-philosophy-.html

Oproep jubileumjaar
Op 15 december 2010 bestaat de Vereniging voor
Reformatorische Wijsbegeerte 75 jaar. Dat vieren we
met een jubileumjaar dat loopt tot 15 december 2011.
We willen er een mooi jaar met impact van maken.
Een jaar dat openingen biedt om het gedachtegoed
van de christelijke filosofie bij diverse doelgroepen
onder de aandacht en in discussie te brengen.

Instellingen en particulieren die ons jubileum substantieel financieel willen ondersteunen en met ons
zouden willen samenwerken, kunnen contact opnemen met Hillie van de Streek, directeur Centrum
voor Reformatorische Wijsbegeerte, Postbus 3206,
3760 DE Soest, e-mail reform.philos@planet.nl of
telefoonnummer 035 – 5880205.
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De collegeseries van de Stichting zijn voor veel studenten een belangrijke ontmoetingsplaats om zich
samen met anderen te bezinnen. De colleges worden
gegeven aan de universiteiten van Twente, Eindhoven,
Delft, Rotterdam, Maastricht, Leiden en Rotterdam,
maar ook in Utrecht, Groningen en Zwolle. Met de
colleges kunnen studiepunten worden behaald (ook
vrije studiepunten voor hbo-studenten). Het is
mogelijk om in overleg met de docent een literatuurtentamen te doen. Studenten die de colleges volgen,
krijgen een jaar lang gratis Beweging toegestuurd,

ons filosofisch magazine. De hoogleraren G. Glas, J.
Hoogland, H. Jochemsen, R. Kuiper, M. Verkerk en
M. de Vries zijn altijd bereid scripties te begeleiden
op het gebied van algemene filosofie of de filosofie
van een vakgebied. Daarnaast kunnen ze ingaan op
vragen die te maken hebben met de verhouding tussen wetenschap en geloof. Neem gerust contact met
hen op! De contactgegevens en actuele collegeinformatie vindt u op onze website: www.christelijkefilosofie.nl onder ‘Onderwijs’. Meer weten? Mail
ons!

Stichting start projecten nanotechnologie
De Stichting heeft maar liefst twee projectaanvragen goedgekeurd gekregen door Nanopodium, een
podium om dialoog te bewerkstelligen over de
kansen en bedreigingen van nanotechnologie. Doel
van beide projecten is om maatschappelijk draagvlak te creëren voor nanotechnologie. Inmiddels
zijn beide projecten in volle gang. Prof. dr. Marc de
Vries (TU Delft) fungeert als projectleider bij het
project dat zich richt op lesmateriaal over nanotechnologie voor middelbaar onderwijs. Prof. dr.
Jan Hoogland (UTwente) zal het project leiden dat
via een nanospecial van het tijdschrift Beweging en
een congres over nanotechnologie dit onderwerp
op de publieke agenda zal zetten. Het is de bedoeling dat beide projecten gerealiseerd zullen zijn in
juni. Graag houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Het is vrijwel onmogelijk
om kort samen te vatten
wat de waarde van de
reformatorische wijs
begeerte is. Maar als dat
toch moet, dan wijs ik in
de eerste plaats op de
gedachte van Dooyeweerd
dat elke levensbeschouwing – ook de
humanistische – voortkomt uit een religieus
grondmotief. Een tweede, wat minder waardevolle gedachte, is die van de gelaagdheid
van ons begrip van de werkelijkheid.
Piet Hein Donner
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nanotechnologie:

kans of bedreiging?
De maatschappelijke gevolgen van
een nieuwe technologie. Praat mee en
geef uw mening in het Nanopanel!
In het Nanopanel spreekt u zich samen met een
grote, diverse groep Nederlanders uit over ontwikkelingen in nanotechnologie. Welke ontwikkelingen ziet u zitten, welke ontwikkelingen
juist niet? Wat voor kansen biedt het werken op
nanoschaal in uw leven? Voor welke gevolgen
bent u misschien bang? Om deze vragen te
beantwoorden, vragen wij de leden van het
Nanopanel te reageren op voorbeelden, artikelen en films over nanotechnologie op www.
nanopanel.nl.
Op basis van de discussie die het panel gedurende een half jaar voert, brengt het Nanopanel na de zomer van 2010 een advies uit aan de
Commissie Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie. Deze commissie ondersteunt de
Nederlandse regering bij het ontwikkelen van
verantwoord beleid rondom nanotechnologie.
Wilt u meedenken over de toekomst van nanotechnologie in Nederland? Meld u dan aan voor
het Nanopanel op www.nanopanel.nl. U maakt
dan bovendien kans op onder andere één van
de vijftig VVV-Irischeques van € 100,-!
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Colleges voorjaar 2010

KALE NDE R

15 december 2010 – 15 december 2011 – Jubileumjaar Reforma
torische Wijsbegeerte
Vele activiteiten, publicaties en acties om het 75-jarig bestaan te
vieren van de Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte.
15-19 augustus 2011 – ‘The future of order’, Vrije Universiteit
Amsterdam
Internationaal Symposium van de Vereniging voor Reforma
torische Wijsbegeerte

Vacatures Centrum
De Stichting is ter ondersteuning van haar medewerkers per 1 mei op zoek naar een:

Secretaresse m/v
(12 uur)

Taken: postverwerking, correspondentie, abonnee- en ledenadministratie, betalingen, telefonische contacten, agendabeheer en ondersteuning directie en staf.
Profiel:
Relevante opleiding op minimaal MBO-niveau; servicegerichte instelling; goede
mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, ervaring met computerprogramma’s en relatiebeheerprogramma’s (bv. Vigilant) en affiniteit met de christelijke levensbeschouwing. Salarisindicatie: schaal 5. Het gaat om een tijdelijke
aanstelling tot eind 2010. Verlenging behoort tot de mogelijkheden.

De Stichting is ter ondersteuning van haar administratie per 1 mei op zoek naar een:

Vrijwilliger
financiële administratie m/v
(6 – 12 uur)

Profiel:
Ervaring met bovengenoemde werkzaamheden, bijvoorbeeld in een eerdere functie, servicegerichte instelling; ervaring met computerprogramma’s en relatiebeheerprogramma’s (bv. Vigilant) en affiniteit met de christelijke levensbeschouwing.
Er is een vergoeding beschikbaar op basis van een vrijwilligershonorarium.
Informatie en sollicitatie: Sollicitaties zien wij graag uiterlijk op 15 maart tegemoet, te richten aan: SRW, t.a.v. Hillie van de Streek (directeur), Postbus 3206,
3760 DE Soest, e-mail reform.philos@planet.nl.
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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
Prof. dr. G. Glas (Leiden)
Prof. dr. J. Hoogland (Twente)
Prof. dr. ir. H. Jochemsen (Wageningen)
L.H.L. Kamphuis (Zwolle)
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.C. Boer (communicatie en relatiemanagement)
Mw. drs. H.J. van de Streek (directeur)
P. Huijsmans (financiële en ledenadministratie)
Vacature (secretaresse)
Vrijwilligers
Mw. ir. I.M. de Graaf (bibliotheek)
J.W. Hengstmengel (student-assistent)
A. Koppelaar (biblio-online)
P. Post (vertaler)
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

issn 0921–3031

colofon

Taken: verwerking financiële post en afhandeling financiële correspondentie,
betalingen, het maken van facturen, berekening salarisgegevens, administratieve
ondersteuning van de boekhouder (één dag per week aanwezig), en telefonische
contacten over betalingen, administratie van lidmaatschap, etc.

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.

