VOORDRACHTEN etc - chronologisch overzicht

2022
“Denken over lichaam en geest’
Lezing voor Probus Metamorphose, Nijmegen, 12 april 2022

2021
Filosofiecursus ‘Denken over lichaam en geest’
Wijsgerige Kring Eindhoven, 2 bijeenkomsten van 2 uur –november 2021

2020
Hovo-cursus ‘Natuurfilosofie –Reflectie op de aard van de werkelijkheid’
Radboud Universiteit Nijmegen, 7 bijeenkomsten van 2 uur –oktober-december 2020.

2019
‘Evolutie – Toeval – Gods handelen’
Lezing bij gelegenheid van de boekpresentatie En God zag dat het goed was. Christelijk geloof en
evolutie in 25 cruciale vragen (red. W. den Boer, R. Fransen & R. Peels, Kampen 2019) aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam, 4 oktober 2019.
‘Tijddieven - Op zoek naar de wortels van onze haast’ [Koen Haegens, Neem de tijd. Overleven in de
to go-maatschappij, 2012]
Lezing voor Probus Metamorphose, Nijmegen, 9 april 2019.
‘Klimaatproblematiek – gedragsverandering en vrije wil’
Lezing voor de studiebijeenkomst 4 april: Van Abbemuseum, Eindhoven, 4 april 2019.

2018
‘Vrije wil – een hersenschim? Verheldering van een dubbelzinnig concept’
Lezing op het I-BRAIN festival te Gent, 25 november 2018.
‘De verzelfstandiging van de natuurwetenschap / Theologische perspectieven op de natuurwetenschap/
Schepping’
Lezing voor de Studiegroep “Geloof & Natuurwetenschap”, Dorst, 9 november 2018.
‘God in de visie van Whitehead: God is geen uitzondering op de metafysische principes, en toch totaal
uitzonderlijk!’
Lezing op het Lustrumsymposium van de Wijsgerige Kring Eindhoven, 3 november 2018.
‘De ziel en de menselijke vrijheid – in neurotijd’
Lezing voor het Albertinumgenootschap, Nijmegen, 15 maart 2018.

2017
‘Kerk - santenkraam en sacrament . ambivalente gedachten over de ‘vreemdheid’ van geloven en kerk’
Lezing voor de Ecclesia-groep Kempenland, 9 november 2017.
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2016
‘Denken over het goed zijn van de natuur in relatie tot God. Theologische reflectie op de samenhang van
‘Gods scheppen’ en ‘natuur’ ’
Bijdrage aan studiedag Deugt de natuur?, georganiseerd door Oikos, Utrecht, 11 november 2016.
[Video: https://www.youtube.com/watch?v=jLP0OD2DyKU]
‘Thomas van Aquino over: wil, vrijheid, en onze oriëntatie op God’
Lezing op de Thomas More Summerschool Homo sapiens! Thomas van Aquino en het raadsel van de
mens, Amsterdam 26 augustus 2016.

2015
HOVO-cursus ‘Natuurwetenschap en geloof – verkenning van een complexe verhouding’
Radboud Universiteit Nijmegen, 10 bijeenkomsten van 2 uur – januari-april 2015.
‘God’s Power and Almightiness: A Comparison between Aquinas and Whitehead [with some reference to
a theology of nature suitable for an ecological civilization]’
Paper presented at 10th International Whitehead Conference / 9th International Conference on
Ecological Civilization ‘Seizing an Alternative’, Claremont, CA, June 4-7, 2015.
‘Vrije wil - een hersenkronkel?’
Lezing voor het Filosofisch Café Hoogeveen, dinsdag 31 maart 2015.
Eveneens:
voor het Filosofisch Café Heereveen, 9 oktober 2019.

2014
‘Het meerzinnige concept ‘vrije wil’: een filosofische beschouwing’
Lezing op het Symposium Vrije wil, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid,
WPI & Ucall, Utrecht, 19 november 2014.
‘Vrije wil - een verkenning’
Lezing voor Probus Metamorphose, Nijmegen, 11 en 25 november 2014.
‘No difference between ‘special’ and ‘general’ in Whitehead's view on divine action’
Paper presented at the Ian Ramsey Centre Conference on Special Divine Action, Oxford University, UK,
13-16 July 2014.
‘Vrije wil - een hersenkronkel?’
Lezing op de Ecclesia-bijeenkomst, Waalre, 8 mei 2014.
‘Vrije wil’ in twee betekenissen - in theologie, filosofie en het dagelijks leven’
Module Vrije wil en het recht, Utrecht Law College, Utrecht, 1 mei 2014.
‘Vrije wil en passie’
Lezing voor het Augustijns Centrum de Boskapel, Nijmegen, 31 maart 2014.
‘Vrije wil - een hersenkronkel?’
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Lezing in het kader van Denken in de Driehoek, Utrecht, 26 maart 2014.
‘Vrije wil en de inbreng van de hersenwetenschappen’
Lezing voor het Filosofisch Café Zwolle, 20 januari 2014.
2013
‘Plaats en betekenis van het Godsconcept in Whiteheads gebeurtenismetafysica’
Bijdrage aan het filosofiecollege (FTR-FIB302) Geschiedenis van de moderne en hedendaagse
wijsbegeerte: Process and Reality (1929), A.N. Whitehead. Een metafysica van het feitelijk gebeuren
(docent: dr. M.P. Seevinck)
Radboud Universiteit Nijmegen, 10 december 2013.
‘Vrije wil – een hersenkronkel?’
Augustinuslezing Abdij Rolduc, Kerkrade, 29 november 2013.
‘Whitehead over God’
Lezing in het kader van de cyclus ‘God als persoon – een dilemma?’
Albertinumgenootschap, Nijmegen, 21 november 2013.
‘Over de vraag ‘bestaat de vrije wil?’ en de inbreng van Susan Wolf’
VVAO afdeling Eindhoven, Eindhoven, 9 oktober 2013.
‘Dwarsverbanden in het denken over vrije wil en God’
AFSCHEIDSREDE, onderdeel uitmakend van Symposium ‘Van hersenwetenschap tot theologie’
Radboud Universiteit Nijmegen, 19 juni 2013.
--------SYMPOSIUM :
Vrije wil – van hersenwetenschap tot theologie,
Radboud Universiteit Nijmegen, 19 juni 2013.
--------Bijdrage aan ‘Debat over geloof en wetenschap’, georganiseerd door CvB van de Universiteit van Maastricht
en het ts. Observant,
Universiteit van Maastricht, Maastricht, 25 maart 2013.
2012
‘Zijn wij meer dan ons brein?’
Bijdrage aan “Krimpens debat – Zijn wij meer dan ons brein?”
Krinmpen aan de Ijssel, 18 oktober 2012.
‘Het voortgaande debat over het wél of níet samen kunnen gaan van vrije wil en determinisme’
Bijdrage aan Thomas More Masterclass Vrije wil: een hersenkronkel?
Utrecht, 20 augustus 2012.
‘Vrije wil’ in twee verschillende betekenissen – een schets
Openingsbijdrage aan Thomas More Masterclass Vrije wil: een hersenkronkel?
Utrecht, 20 augustus 2012.
---------
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MASTERCLASS:
Vrije wil: een hersenkronkel? In debat met neurowetenschappers en filosofen.
Stichting Thomas More, Utrecht, 20-24 augustus 2012.
--------‘Neurowetenschap en de menselijke vrije wil’
Tilburg School of Catholic Theology
Publieksdag Geloof en hersenen: Neurowetenschappen en de theologie,
1 juni 2012.
‘Religie en wetenschap’
Lezing voor de Ecclesia-groep Eindhoven, 10 mei 2012.
‘Geloven en weten // Voor God spelen … Over mens, techniek, natuur en God
Lezing voor de Lambertuskerk, Vught, 28 maart 2012.
‘Ik of mijn hersenen? Wat betekent ‘vrije wil’?
Lezing voor de Protestantse Gemeente Agnus Dei, Waalre, 21 maart 2012.
2011
‘Ik of mijn hersenen? Wat betekent ‘vrije wil’?
Lezing in De Sprang, Arnhem-Velp, 27 november 2011.
‘Nanotechnologie: kleine zaken – grote vragen!’
Lezing voor de Bronkerk, Apeldoorn-Ugchelen, 16 november 2011.
‘Plaats en betekenis van het Godsconcept in Whiteheads gebeurtenismetafysica’
Bijdrage aan het filosofiecollege (FTR-FIB302) Geschiedenis van de moderne en hedendaagse
wijsbegeerte: Process and Reality (1929), A.N. Whitehead. Een metafysica van het feitelijk gebeuren
(docent: dr. M.P. Seevinck)
Radboud Universiteit Nijmegen, 8 november 2011.
‘Augustinus en het debat over de vrije wil’
Bijdrage aan de Thomas More Masterclass De ontdekking van het innerlijk: De actualiteit van
Augustinus, Utrecht, 25 augustus 2011.
2010
‘Schepper & Co -- Nano - van mens naar techniek?’
Televisie-uitzending Schepper & Co , NCRV (Yko van der Goot).
Gasten: Cees Dekker, Jan Slatman, Palmyre Oomen.
Themakanaal Spirit24 (45 minuten), 14 november 2010.
Presentatie Nanotechnologie. Betekenis, beloftes en dilemma’s
Boekpresentatie en overhandiging op congres van de Stichting voor Christelijke Filosofie Voor God
spelen op de vierkante millimeter? Interreligieuze dialoog over nanotechnologie, Utrecht,
11 november 2010.
‘Vrijheid – filosofische verkenningen rond een veelzinnig en problematisch begrip’
Lezing voor het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs KIVI-NIRIA, Utrecht, 22 september 2010.
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‘De vraag naar God in een technisch-wetenschappelijk cultuur’
Bijdrage aan de Thomas More Masterclass God, mens en techniek, Utrecht, 27 augustus 2010.
‘(Nano-)technologie en denken over mens-zijn, natuurlijk zijn, als God zijn’
Lezing voor het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs KIVI NIRIA, Utrecht, 16 juni 2010.
‘Schepping is geen werk van God alleen’
Lezing op het Beweging Congres Kan de schepping beter? Grote vragen over kleine deeltjes van de
Stichting voor Christelijke Filosofie, Utrecht, 11 juni 2010.
Interview over nanotechnologie en Gods handelen (interviewer: Yko van der Goot)
Radiouitzending Schepper & Co, NCRV radio, 6 juni 2010 (45 minuten).
[zie: http://www.protestant.nl/actueel/de-mens-schepper-naast-god]
‘Vrijheid, een veelzinnig en problematisch begrip’
Lezing in het kader van de maand van de filosofie, Academisch Genootschap, Eindhoven, 28 april
2010.
‘De werking van het Goddelijke in de wereld’
Lezing voor de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Woubrugge, 18 januari 2010.

2009
‘Evolutie en de vraag naar God’
Lezing op het Symposium God én Darwin: Evolutiebiologie en scheppingstheologie in evolutie, 16
december 2009, Radboud Universiteit Nijmegen
--------SYMPOSIUM :
God én Darwin: Evolutiebiologie en scheppingstheologie in evolutie
Radboud Universiteit Nijmegen, 16 december 2009
--------‘Het scheppingsverhaal en de evolutiebiologie’
Lezing, en discussie met prof. Jan van Hooff (em. hoogleraar primatologie en ethologie aan de
Universiteit Utrecht), Augustijns Centrum de Boskapel, Nijmegen, 15 december 2009.
‘Evolution – powered by God?!’
Lezing voor de VGSWageningen, 2 november 2009.
‘Techniek en geloof: nanotechnologie en de vraag naar de verhouding van mens, natuur en God’.
Lezing in het kader van het symposium Voor God spelen op de vierkante nanometer? van
Adelbertvereniging, Radboudstichting en Thijmgenootschap.
Technische Universiteit Eindhoven, 24 oktober 2009.
--------SYMPOSIUM :
Voor God spelen op de vierkante nanometer?
Adelbertvereniging, Radboudstichting en Thijmgenootschap.
Technische Universiteit Eindhoven, 24 oktober 2009.
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--------‘Doet God ertoe? Nadenken over Gods werken in de wereld met hulp van Whiteheads procesfilosofie’
Abdijavond, Sint Benedictusabdij 'Achelse Kluis' te Hamont-Achel, 21 september 2009.
‘Eros en God in de kosmologie van Whitehead’
Bijdrage aan de Radboud Masterclass Eros in de westerse cultuur: De blijvende zeggingskracht van
Plato’s Symposium, Amsterdam, 26 augustus 2009.
‘Divine action in Relation to the Laws of Nature: Whitehead’s View Compared with Other Indeterministic
Accounts’
Presentatie op het internationale conferentie ‘Evolution, Religion and Suffering’ van de International
Society of Science and Religion (ISSR), Robinson College, Cambridge UK, 3-5 July 2009.
‘Alfred North Whitehead: God, creativiteit, schepper, schepping, evolutie’
Lezing op het lustrumsymposium van het Paul Tillich Genootschap Nederland ‘Paul Tillich, Alfred
North Whitehead en de hunkering naar relevante theologie vandaag’
Woodbrookershuis Barchem, 8 en 9 mei 2009.
‘Geloof en Natuurwetenschap – kan dat samen?’
Lezing voor de Protestantse Gemeente Agnus Dei, Waalre, 2 april 2009.
‘Doet God ertoe? Wetenschap en geloof? Wat doet God in deze wereld?
Lezing ‘georganiseerd door de Ontmoetingskerk (Hervormde wijkgemeente III), Alblasserdam,
25 maart 2009.
‘Gods werken in deze wereld – een nieuwe doordenking’
Lezing in de serie ‘Thema in de Thabor’, Hengelo, 22 januari 2009.
2008
HOVO-cursus ‘Wetenschap en geloof: Verkenning van een complexe verhouding’.

Radboud Universiteit Nijmegen,
5 bijeenkomsten – november-december 2008.
‘Reflectie op de zelforganisatie van de natuur en Gods handelen’
Presentatie onderzoek op het Symposion van het Research Institute for Religious Studies and
Theology, Radboud Universiteit Nijmegen, 23 oktober 2008.
‘Sartre’s radicale vrijheidsopvatting’
Radboud Masterclass-college, Utrecht, 28 augustus 2008.
‘God and the So-Called Laws of Nature: The Unusual View of Whitehead’
Bijdrage aan de Venice Summer School on Science & Religion, Venetië, Italië, 27 mei t/m 1 juni 2008.
‘Reflecties bij de vraag “Bestaat God?”’
Bijdrage aan Studiedag Groter dan ons hart, Seminarium Protestantse Theologische Universiteit,
Hydepark, Doorn, 9 mei 2008.
‘Hoe machtig is God? Hoe is God machtig?’
Begijnenhof-lezing, De Ronde, Eindhoven, 13 april 2008.
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‘De betekenis van Whiteheads filosofie voor denken en geloven’
Lezing in het kader van de reeks Denken en Geloven van het Woodbrookershuis, bij gelegenheid
van het 100-jarig bestaan van de Woodbrookersvereniging,
Barchem, 24 februari 2008.
‘In de ban van het verlangen’
Lezing op het tweedaagse lustrumcongres In de ban van de geest van de Beroepsvereniging van
Upledger Craniosacraaltherapeuten Nederland (UCN),
De Werelt, Lunteren, 8-9 februari 2008.
‘Wetenschap en geloof – een schitterend contrast’
Bijdrage aan het Catharina Debat: Lezing en discussie in de Stadskerk Sint-Catharina,
Eindhoven, 18 december 2007.

2007
‘Is God een handelende God? Denken over Gods macht / onmacht / almacht’
Lezing voor het Augustijns Bezinnings Centrum de Boskapel,
Nijmegen, 10 december 2007.
‘Gods macht’
Preek in de Protestantse Gemeente in Nuenen in het kader van het thema ‘Macht en Onmacht’ van
het project ‘Open (s)preekstoel’, Nuenen, zondag 17 juni 2007.
‘Vrijheid’
Lezing op het Seminar van Radboudscolars, Huissen, 2 juni 2007.
‘Lichamelijkheid en virtual reality’
Lezing voor de Vereniging van Gereformeerde Studenten te Eindhoven (VGSEi),
Eindhoven, 31 mei 2007.
2006
‘The theological failure of ‘Intelligent Design’ and a Whiteheadian alternative’
Presentation (November 20, 2006) at the annual meeting of the American Academy of Religion
(AAR), Washington DC, USA, November 18-21, 2006.
‘Thinking about mind-body and determinism-freedom’
Lecture for the BEST (Board of European Students) Summer School, Eindhoven University of
Technology, July 26, 2006.
‘The possible significance of the notion valuation function in self-organizing systems for a discourse on
God and self’
Paper Presented at the Sixth International Whitehead Conference“The Importance of Process –
System and Adventure”, Salzburg, Austria, July 3-6, 2006.
‘“The world lives by its incarnation of God in itself” (A.N. Whitehead)’
Paper Presented at the Sixth International Whitehead Conference“The Importance of Process –
System and Adventure”, Salzburg, Austria, July 3-6, 2006.
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‘Relaties tussen Wetenschap en Religie’
Lezing op het Symposium “Religie & Wetenschap / Geloof in wetenschap” van de Natuur- en
Sterrenkunde studievereniging Marie Curie, Nijmegen, 17 mei 2006.
‘De God van Whitehead’
Lezing in het kader van de lezingencyclus “De terugkeer van G.O.D. ?” van het rk Spiritueel Centrum
De Boskant, Fluwelen Burgwal 45, Den Haag, 19 april 2006.
‘The theological failure of ‘Intelligent Design’
Paper presented at the Eleventh International Conference of the European Society for the Study of
Science and Theology (ESSSAT), Iasi, Rumenia, April 5-10, 2006.
‘Ziel, zelf en vrijheid … hersenkronkels?’
Lezing voor het Centrum voor religieuze bezinning De Sprang. NPB-gebouw, Dr. Fabiusstraat 12,
Velp (bij Arnhem), zondag 26 maart 2006.
‘Waarheid en religie’
Workshop in het kader van de workshop cyclus “Waarheid” van het Studium Generale van de TU/e,
Technische Universiteit Eindhoven, 20 februari 2006.

2005
‘Intelligent Design: géén brug tussen natuurwetenschap en theologie, en geen winst voor de theologie’
Voordracht op het Symposium “Gaat het bij Intelligent Design om theologie of om
natuurwetenschap?” van de Nederlandse Onderzoeksschool voor Theologie en Religiewetenschap
(NOSTER) in samenwerking met de Faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit Leiden, Leiden,
16 december 2005.
‘Intelligent Design - géén brug tussen natuurwetenschap en theologie!’
Presentatie in het Science Café Nijmegen “Intelligent design of domme evolutie? Een debat over
wetenschap en geloof”. Nijmegen, 13 december 2005.
‘Ziel, zelf en vrijheid …. Hersenkronkels?’
Lezing in het kader van de ‘Begijnenhofgesprekken’, Eindhoven, 16 oktober 2005.
‘Neurowetenschap: de luis in de pels van de theologie’.
Presentatie op het expert-seminar van het Heyendaal Instituut Nijmegen “De (ir)relevantie van de
neurowetenschap voor sociale wetenschappen, filosofie en religiewetenschappen”, Nijmegen,
4 oktober 2005.
‘Het onmisbare lichaam’.
Lezing op het Symposium ‘Cyberspace / zijn, denken en bewegen in een grenzeloze wereld’ van het
Thijmgenootschap en de Radboudstichting, Eindhoven, 28 mei 2005.
--------SYMPOSIUM:
Cyberspace / zijn, denken en bewegen in en grenzeloze wereld
Thijmgenootschap en Radboudstichting
Eindhoven, 28 mei 2005.
---------
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‘Filosofen over Vrijheid’ .
4 colleges voor de Wijsgerige Kring Eindhoven.
1 maart en 8 maart 2005.
Voordracht over het lopende onderzoek ‘Theologie Exacte wetenschappen’,
in het kader van een Stafcolloquium Faculteit Filosofie van de Vrije Universiteit, 21 januari 2005.
2004
‘“Een botsing van inzichten is geen ramp – ze biedt kansen”: Over de relatie tussen theologie en
natuurwetenschap’.
‘Korenbeurslezing’, Arnhem, 12 september 2004.
Eveneens:
te Driebergen (2 februari 2005), te Eindhoven (14 april 2005), te Delft (12 juni 2005).
- Lezing ‘Over Christendom en natuurwetenschap’ voor de Remonstrantse Kerk te Delft. 12 juni
2005
- Lezing voor de Ecclesia-groep te Eindhoven, 14 april 2005.
- ‘Natuurwetenschap en de onttovering van het godsdienstig wereldbeeld’. Lezing voor de
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Parklaankerk, Driebergen, 2 februari 2005.
‘Whiteheads procesfilosofie en haar betekenis voor hedendaagse theologische vragen’
Lezing voor de landelijke Werkgroep voor Moderne Theologie (vereniging van vrijzinnige predikanten
en theologen), Amersfoort, 10 mei 2004.
‘Vrijheid’
Lezing voor de Willebrord-groep, Berg en Dal, 11 maart 2004.
2003
‘“A clash of doctrines is not a disaster - it is an opportunity”: Over de relatie tussen Christendom en
Natuurwetenschap’
Lezing in het kader van het Studium Generale programma, Technische Universiteit Eindhoven,
8 oktober 2003.
‘Werkelijkheid: Over materie en geest, alfa en bèta, en de zaak van de wijsbegeerte’.
INTREEREDE, Technische Universiteit Eindhoven, 26 September 2003.
‘God in Science and the Modern World: God as required for concretion’
Lecture at the international conference ‘Chromatiques Whiteheadiennes II’ (Département de
Philosophie de l’Université de Liège et Institut Supérieur de Philosophie de l’Université Catholique de
Louvain-La-Neuve), Louvain-la-Neuve, België, 30 mei – 1 juni 2003.
‘De Kwintessens / of: het wezen de dingen. De essentie van leven: méér is anders?’
Lezing in het kader van de cyclus ‘De Kwintessens’ van het Albertinumgenootschap, Nijmegen,
27 maart 2003.
‘Theologie en Natuurwetenschap’
Lezing gegeven op de Alumnidag van de Faculteit der Godgeleerdheid van de Universiteit van Leiden,
17 maart 2003.
2002
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‘Heyendaal Institute Research Presentation’
Presentation of the research done by the Section Theology and Science, during the international
ESSSAT-conferentie,KU Nijmegen, 16-24 maart 2002.
2001
‘Evolutie - Zelforganisatie - Toeval - God’
Lezing in het kader van de cyclus ‘Wat wíl het toeval?’ van het Studium Generale, Technische
Universiteit Delft, 13 december 2001.
‘Wenselijkheid, moeilijkheden en mogelijkheden van een relatie tussen theologie en natuurwetenschap’.
Voordracht op de studieconferentie van de Commissie Geesteswetenchappen van de KNAW:
‘Samenwerking tussen wetenschapsgebieden’, 5 - 6 oktober 2001, Leusden.
Eveneens:
op het Congres ‘Interdisciplinariteit en Rationaliteit’, KU Nijmegen, 29-31 oktober 2001.
‘On Brain, Soul, Self, and Freedom: An Essay in Bridging Neuroscience and Faith’.
Invited plenary lecture at the Montréal CTNS Advanced Workshop ‘Neuroscience, Religious
Experience, and the Self’, Montréal, Canada, 31 mei - 5 juni 2001.
‘Theologische vragen m.b.t. entropie, het begin van het universum, en de richting van de tijd’.
Voordracht op minisymposium van het Heyendaal Instituut en leden van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, KU Nijmegen, 20 april 2001.

2000
‘Hoe worden wij weer “heel”? Hoe kunnen we geloofsinzichten en neurowetenschappelijke inzichten met
elkaar in verband brengen?’
Lezing op het Symposium ‘In het diepst van mijn gedachten / Hersenen, bewustzijn en het zicht op
onszelf’ van het Thijmgenootschap en het Heyendaal Instituut Nijmegen, 30 september 2000 te
Amsterdam en 27 januari 2001 te Nijmegen.
--------SYMPOSIUM:
‘In het diepst van mijn gedachten / hersenen, bewustijn en zicht op onszelf’
Thijmgenootschap en het Heyendaal Instituut Nijmegen, 30 september 2000 te Amsterdam en 27 januari
2001 te Nijmegen (tezamen ruim 800 participanten).
--------‘Design and Natural Self-Organization’
Workshop on the 8th European Conference on Science and Theology of the European Society for the
Study of Science and Theology (ESSSAT), Lyon, Frankrijk, 14-19 april 2000.
‘Two Shapes of Creativity’
Lecture on the First International Whitehead Research Seminar, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte,
Katholieke Universiteit Leuven, 30 maart - 1 april 2000.
‘Het Godsbeeld van Whitehead’
Lezing op het studietriduum van het Convent van Voorgangers van de Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Lunteren, 21 februari 2000.
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1999
‘Doet God ertoe? En het lijden dan/ En de autonomie van de wereld?’
Lezingen voor breder publiek over mijn dissertatie:
te Leiden (16 november 1999), te Nijmegen (10 januari 2000), te Almelo (28 februari 2000),
Ignatiushuis te Amsterdam (‘Canisiuslezing’, 9 mei 2000), te Nijverdal (28 november 2000), te
Eindhoven (8 januari 2004).
‘Immanentisme en de transcendentie-idee’
Lezing op de openingsconferentie ‘Het land van (N)ooit’ van de Faculteit der Wijsbegeerte van de
Vrije Universiteit Amsterdam, Hoeven, 2-3 september 1999.
‘Theologie - exacte wetenschappen: een asymmetrische verhouding’
Lezing op de openingsconferentie ‘Wie daagt wie uit? Dialoog tussen de theologie en de overige
disciplines’ van het Heyendaal Instituut Nijmegen – Interdisciplinair instituut voor theologie,
wetenschap en cultuur, KU Nijmegen, 22 mei 1999.
‘Whitehead’s View on Natural “Laws” as Highly Immanent, Yet Depending on God’.
Lecture on the International Colloquium ‘The Challenge of Pragmatic Process Philosophy’, Afdeling
Filosofie van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, KU Nijmegen, 19-21 mei 1999.
1998
‘On the prehensibility of God’s Consequent Nature’.
Lecture on the Silver Anniversary International Whitehead Conference, Claremont, California, USA, 49 augustus 1998.
1997
‘The most valuable and the most problematic features of process thought for (European) theology’.
Contribution to the Whitehead Conference at Kortrijk, Belgium, 1997.
vóór 1997
‘De mogelijke betekenis van Whitehead’s procesfilosofie voor een theologie van Gods handelen’.
Vier lezingen op studiedag voor katholieke aalmoezeniers van de Belgische krijgsmacht (25 oktober
1994), te Blankenberge, België:
1. Gods werkzaamheid in de wereld - ja! maar waar en hoe?
2. Gods werkzaamheid in de visie van Alfred North Whitehead,
3. Het lijden in de wereld en de betrokkenheid van God,
4. De zelfstandigheid van de wereld en de werkzaamheid van God.
‘Pleidooi voor een betere integratie van theologie en natuurwetenschap’.
Coreferaat op de Jaarvergadering van Thijmgenootschap en VU-Bezinningscentrum, thema: ‘Waar
blijft de mens? “Harde wetenschap”, zelfbeeld en zin’ te Amsterdam (6 november 1993).
‘God’s Activity in a World of Suffering’.
Lecture on the International Colloquium ‘Suffering and God’ of the Institute of Philosophy (Hoger
Instituut voor Wijsbegeerte) of the Catholic University Leuven (22 mei 1993).
‘Lijden en de vraag naar God’.
Lezing voor de Thomas More Academie te Nijmegen (19 januari 1993), in het kader van de cyclus
‘Denken naar God toe’.
Eveneens:
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te Tilburg (14 september 1993), te Heerlen (28 september 1993) en te Breda (22 februari 1994).
‘Whitehead in verband met “God en natuur(wetten)”’.
Lezing voor de Studiegroep Theologie en Natuurwetenschap van het VU-Bezinningscentrum te
Amsterdam (9 april 1991).
‘Wat kan de betekenis zijn van de proces-theologie met het oog op de milieuproblematiek?’.
Lezing voor de Werkgemeenschap Economie en Theologie van het Multidisciplinair Centrum voor
Kerk en Samenleving (MCKS) te Driebergen (1-2 maart 1991).
‘Het lijden in de wereld en de God van Leven’.
Lezing voor de Oecumenische Studentengemeente Rotterdam (3 oktober 1990), in het kader van de
cyclus ‘Geloof dat te denken geeft’.
‘Hoe komen we in onze wereld God tegen?’.
Lezing voor de Oecumenische Studentengemeente Rotterdam (23 september 1989), in het kader van
het symposium ‘Uitzien naar God - de secularisatie voorbij’.
Eveneens:
te Leiderdorp (3 november 1989); in het Ignatiushuis te Amsterdam (5 april 1990); voor de
Nederlandse Protestanten Bond te Bennekom (21 februari 1991).
‘“In God is geen geweld” - overwegingen bij een oud gezegde’.
Lezing op het Albertinum te Nijmegen (11 mei 1989), in het kader van de cyclus ‘God en geweld’.
‘God en de gebrokenheid van de schepping’.
Lezing op het VU-Bezinningscentrum te Amsterdam (30 november 1988), in het kader van de
studiedag ‘De gebrokenheid van de schepping’.
‘God lokt ons naar menselijkheid: Hoe God betrokken is bij onze geschiedenis’.
Lezing op het Albertinum te Nijmegen (14 mei 1987), in het kader van de cyclus ‘Het Goddelijke en
mijn God’.
‘Geloof en wetenschap: verenigbaar?’.
Lezing te Neerbosch (30 september 1986), in het kader van de dekenale cyclus 1986-1987.
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Gastcolleges
‘Plaats en betekenis van het Godsconcept in Whiteheads gebeurtenismetafysica’
Bijdrage aan het filosofiecollege (FTR-FIB302) Geschiedenis van de moderne en hedendaagse
wijsbegeerte: Process and Reality (1929), A.N. Whitehead. Een metafysica van het feitelijk gebeuren
(docent: dr. M.P. Seevinck)
Radboud Universiteit Nijmegen, 10 december 2013.

‘Plaats en betekenis van het Godsconcept in Whiteheads gebeurtenismetafysica’
Bijdrage aan het filosofiecollege (FTR-FIB302) Geschiedenis van de moderne en hedendaagse
wijsbegeerte: Process and Reality (1929), A.N. Whitehead. Een metafysica van het feitelijk gebeuren
(docent: dr. M.P. Seevinck)
Radboud Universiteit Nijmegen, 8 november 2011
‘Theological Reflections in the Context of Modern Brain Research’.
Gastcollege aan het International Reformed Theological Institute (IRTI) van de Vrije Universiteit te
Amsterdam, 15 november 2002.
Gastcollege over ‘substantie-ontologie en gebeurtenis-ontologie’ (november 1999), bij de Afdeling
Filosofie van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (KUN).
Gastcollege in het kader van het filosofiecollege ‘Metafysica’ (november 1994), bij de Faculteit der
Wijsbegeerte (KUN).
Gastcolleges in het kader van het doctoraal dogmatiekcollege ‘Gods handelen in de geschiedenis’ (april
1994), Faculteit der Godgeleerdheid (KUN).
Gastdocent in het kader van het derdejaarsproject ‘God en lijden’ (april 1991), Faculteit der
Godgeleerdheid (KUN).
Gastdocent in het kader van het derdejaarsproject ‘Schepping en herschepping’ (april 1990), Faculteit
der Godgeleerdheid (KUN).

Radio-interviews

VPRO: ‘De schuld van de hersenen? Over de vrije wil’, met prof.dr. Dick Swaab, directeur van het
Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek (KNAW) te Amsterdam, 14 september 2001.
KRO: ‘De relatie tussen theologie en natuurwetenschappen’, naar aanleiding van de opening van het
Heyendaal Instituut, interviewer: Noud Smelt, 26 mei 1999.
NCRV: ‘Kosmologische eindtijdverwachtingen in relatie tot het Bijbelboek Openbaring’, interviewer:
Hennie Burggraaff, 25 april 1999.
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Symposia (organisatie)
[Algehele thematische en organisatorische voorbereiding, keuze van sprekers en lezing tijdens het
symposium]
Afscheidssymposium ‘Vrije wil - van hersenwetenschap tot theologie’
Op woensdag 19 juni 2013 aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
[in samenwerking met dr. Taede Smedes (Nijmegen): thematische voorbereiding en organisatorische
voorbereiding, keuze van de sprekers en lezing tijdens het symposium]
Symposium ‘God én Darwin! Evolutiebiologie en scheppingstheologie in evolutie’.
Interdisciplinair symposium van het Heyendaal Program on Theology and Science (Radboud
Universiteit Nijmegen), 16 december 2009 aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
[in samenwerking met prof. dr. Theo Wobbes (Nijmegen) en prof. dr. Theo Bemelmans (Eindhoven):
thematische voorbereiding, keuze van de sprekers en lezing tijdens het symposium]
Symposium ‘Voor schepper spelen op de vierkante nanometer?’
Interdisciplinair symposium van de Radboudstichting, de Adelbert Vereniging en het
Thijmgenootschap, 24 oktober 2009 aan de Technische Universiteit Eindhoven.
[in samenwerking met prof. dr. J. Osse (Wageningen) en dr. V. Kirkels (Oss), drs. K. Pasman, en het
Soeterbeeck Programma: intensieve thematische voorbereiding, keuze van de sprekers en lezing tijdens
het symposium]
Symposium ‘Cyberspace: zijn, denken en bewegen in een grenzeloze wereld’.
Interdisciplinair symposium van het Thijmgenootschap en de Radboudstichting, 28 mei 2005
aan de Technische Universiteit Eindhoven.
[in samenwerking met andere leden van de internationale organisatiecommissie: voorbereiding van
thema’s, acquisitie, locale organisatie; presentatie en forum-participatie tijdens de conferentie]
Internationale conferentie van de European Society for the Study of Science And Theology
(ESSSAT), mede-georganiseerd door het Heyendaal Institute. Thema: ‘Creating Techno S@piens?
Values and Ethical Issues in Theology, Science, and Technology’, 19-24 maart 2002, Nijmegen,
bezocht door meer dan 150 deelnemers uit nagenoeg alle landen van Europa, als ook uit de
Verenigde Staten, Canada, Australië, Israël, Kenya, Nigeria, Zuid-Afrika, Iran, Argentinië en Brazilië.
[in samenwerking met prof. dr. H. Häring: thematische en organisatorische voorbereiding , plus lezing
tijdens het congres]
Driedaags studiecongres ‘Interdisciplinariteit en Rationaliteit’ rond en in aanwezigheid van prof. dr
J. Wentzel van Huyssteen (Princeton, NJ), Heyendaal Instituut en Faculteit der Godgeleerdheid, 2931 oktober 2001, Katholieke Universiteit Nijmegen.
[in samenwerking met prof. dr. J. Osse (Wageningen) en dr. V. Kirkels (Oss): intensieve thematische
voorbereiding, keuze van de sprekers, lezing en forum-participatie tijdens het symposium]
Symposium ‘In het diepst van mijn gedachten / Hersenen, bewustzijn en het zicht op onszelf’.
Interdisciplinair symposium (neurowetenschap, psychologie, boeddhisme, filosofie en theologie) van
het Heyendaal Instituut en het Thijmgenootschap, 30 september 2000 in Amsterdam / 27 januari
2001 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, bezocht door meer dan 800 deelnemers.
[in samenwerking met Herman Háring, Ria van den Brandt en Rob Plum, inclusief lezing]
Openingssymposium ‘De theologie uitgedaagd’ van het Heyendaal Instituut Nijmegen,
Interdisciplinair Instituut voor theologie, wetenschap en cultuur, 22 mei 1999.

