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aan andermans verlangen: een voorrecht” 
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Veel activiteiten,
meer Vrienden

De Vrienden kunnen terugkijken op een
aantal zonnige en geslaagde
evenementen. In juni hadden we een
prachtig Vriendenweekend met onder
andere een veiling van boeken en
kunstvoorwerpen van Vrienden die bijna
duizend euro opbracht. Tijdens de goed
bezochte ALV was er een intensieve en
gestructureerde dialoog over de vraag
in hoeverre we als Vrienden ons willen
mengen in het maatschappelijk debat.
Een van de conclusies was dat meer
onderlinge discussie over actuele
thema’s in elk geval op prijs wordt
gesteld. 

Het nieuwe seizoen zijn we begonnen
met een Filosofisch Café in het teken
van filosoferen met kinderen.
(Klein)kinderen van Vrienden en een
aantal kinderen uit Wormer voerden met
elkaar en daarna met de zeventig
aanwezige volwassenen boeiende en
vaak ook grappige filosofische
gesprekken. Ook de eerste
Vriendenexcursie kende veel
deelnemers. Op een stralende zondag in
oktober was er een filosofische
wandeling door Amsterdam onder de

enthousiaste leiding van Erno, Marthe en
Florian van de ISVW.
Als bestuur zijn we zeker van plan om
op deze weg door te gaan. Vrienden die
ideeën hebben voor gezamenlijke
activiteiten, of die mee willen werken bij
de organisatie of communicatie, worden
van harte uitgenodigd zich te melden! 

Een actieve vereniging is bovendien
aantrekkelijk voor nieuwe leden. Die
kunnen we goed gebruiken om ook in
de toekomst de ISVW stevig te blijven
ondersteunen. Filosofische Cafés zijn
mede bedoeld om familie of vrienden
kennis te laten met de ISVW en
natuurlijk om ze dan Vriend te maken.
We rekenen op u! 

Peter Jurgens, voorzitter

Van het bestuur

Ellie Teunissen 
waarnemend 
secretaris

Om de band en de interactie tussen de
Vrienden te versterken wil het bestuur
voortgaan met het uitbreiden van acti-
viteiten zoals Filosofische Cafés, Vrien-
denweekend en Vriendenexcursie. Ook
willen we meer aandacht schenken aan
het Vriendenmagazine, de website en
Facebook.

Marianne Douma, onze huidige secreta-
ris, heeft aangegeven zich liever daarop
te richten dan op secretariële werkzaam-
heden. Als bestuur hebben we hiermee
ingestemd en Ellie Teunissen gevraagd
om tot de ALV van juni 2018 de functie
van secretaris op zich te nemen. Zoals de
meeste Vrienden weten, was Ellie van
2010 tot 2016 secretaris van onze vereni-
ging. Zij heeft dus volop ervaring op dit
gebied. We zijn dan ook blij dat zij deze
rol het komende halfjaar weer wil vervul-
len. 
We streven ernaar om op genoemde
ALV een nieuwe secretaris te benoemen.
Vrienden die geïnteresseerd zijn in deze
functie kunnen zich via
receptie@isvw.nl tot Ellie of ondergete-
kende wenden.

Peter Jurgens, voorzitter

Vriendenexcursie bij woonhuis van Descartes
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“Vanuit een leegte ruimte maken voor
een nieuwe werkelijkheid die niet
nieuw is.” In zijn inaugurale rede bij de
aanvaarding van de leerstoel
Architectonisch Ontwerpen aan de TU
Eindhoven (1989) spreekt Hans
Ruijssenaars over verwondering - “een
prachtig talent dat we allemaal
bezitten” - en de vier oerelementen
Zwaartekracht, Beweging, Groeikracht
en Licht die er altijd al waren. Zijn
oratie noemt hij een geloofsbrief en
een pleidooi voor de blijvende dingen.
“Wil ik essenties intensief duiden, dan
formuleer ik compacter en neigt mijn
tekst meer naar poëzie dan naar
proza.” De tweede vleugel is onlangs
gedeeltelijk opgeleverd en volop in
gebruik. 

Door Paul Troost

Het eerste contact van Hans Ruijssenaars
met de Internationale School Voor
Wijsbegeerte stamt uit de jaren tachtig.
In die periode bouwde hij de
bibliotheek en het gemeentehuis in
Apeldoorn. Met de wethouder daar,
Hans Porringa, had Ruijssenaars een
goede professionele relatie. Porringa was
bestuurslid van de ISVW, waardoor er
contact ontstond. Met Paul Wouters,
toen directeur, ontwierp hij een
masterplan voor het hele terrein. Een
pretentieus ontwerp voor de langere
termijn. De renovatie van De Kuilen werd
het eerste project. “Met weinig geld is
het toen gelukt het bestaande gebouw
te renoveren, vooral door de structuur
intact te laten. We hebben er een nieuw
dak opgezet dat ver uitsteekt zodat er
een droog gebied ontstaat, de
bestaande betonnen dakvloer is eruit
gebroken om meer hoogte te krijgen en
de piepkleine slaapcellen zijn door een
hal en enkele grote cursusruimten
vervangen.” Het resultaat beviel beide

partijen en toen de ISVW door het
grotere cursusaanbod wilde uitbreiden,
hadden Wouters en Ruijssenaars elkaar
snel gevonden. ‘Dat vind ik de mooiste
opdrachten. Die krijg ik niet door een
prijsvraag te winnen, wat natuurlijk
nooit weg is, maar de opdrachtgever
gaat zelf in zee met een architect van
wie hij denkt met die persoon heb ik
iets, zijn ideeën over architectuur en zijn
manier van werken bevallen me. Later
werd die verstandhouding naadloos
gecontinueerd met René Gude.”

Hoe klikten jouw ideeën met die van de
ISVW?

“Daar heb ik twee mooie voorbeelden
van. Bij de gesprekken over de bouw
van de eerste vleugel ging het over
geld, daar ontkom je nooit aan. Ik had
een gebogen voorgevel getekend om
het lawaai van de A28 te laten
wegglijden en tegelijk het gebied
achter het gebouw met een soort
omarming te beschermen. Eén
gebogen gevel is weliswaar veel
spannender, maar ook circa 10 procent

duurder dan een rechte gevel. Na een
uitvoerige discussie hakten het bestuur
en de directie de knoop door en gingen
akkoord met mijn voorstel. Dat zijn van
die fantastische momenten, dat een
opdrachtgever in de gaten heeft wat
iets betekent.”

“Met René Gude heb ik hetzelfde
meegemaakt. Wil je de gasten van ISVW
tegen weer en wind beschermen als ze
naar hun kamers lopen, dan zou ik een
dichte gevel moeten maken. Ook dat
zou aanzienlijk duurder zijn en paste
toen niet in het budget. René zag er een
Spartaanse Stoa in, koud maar droog.
Wat het geworden is, kan iedereen zien:
een open trap met lange houten
kolommen, waardoor het twee
verdiepingen hoge gebouw oogt als
één samenhangend geheel. Het gebruik
van kolommen is de meest
geconcentreerde manier om met een
van die onontkoombare oerelementen,
de zwaartekracht, om te gaan. Met de
kolommen kun je ook een ander
oerelement, het daglicht, fantastisch
vormgeven: licht, geen licht, licht,
schaduw, zicht, geen zicht, reflectie, een
driedimensionale gevel, bijna
onuitputtelijk.”

Je noemt zwaartekracht en licht die een
belangrijke rol spelen. Hoe zit dat met
beweging en groeikracht?

“Alles om ons heen beweegt, in de tijd
en ter plekke, al zijn we ons daar meestal
niet van bewust. Je observeert door
beweging, je telt observaties op, smeedt
ze aaneen, zoals je een boek leest of naar
muziek luistert. Voor mij zijn de twee
vleugels één grote beweging, het
materiaal werkt en de vleugels beelden
beweging uit. Ook de trappen. In
Nederland zijn trappen stiefkinderen. We
zijn een land van molgoten en stoepjes,
van twee of tien centimeter. Ik ben dol

“Als architect mag ik vorm
geven aan andermans 
verlangen: een voorrecht”
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op trappen. Voor de ISVW heb ik een luie
trap bedacht, met lange treden,
waardoor je langzaam en comfortabel
naar boven gaat, terwijl je toch voelt dat
je hoger komt. Als de fysieke inspanning
minder is, kun je tijdens het omhoog
gaan blijven nadenken. Je viert dat je
omhoog gaat.”

“Groeikracht is beweging op moleculair
en atomair niveau. Ongekende krachten
spelen daar een rol. Gebouwen
verkruimelen, de groeikracht van een
wortel tilt een huis op. In warme landen
zoals India en Mexico slokt de natuur
versneld complete tempelcomplexen
op. Bergen worden morenen. Verval is
deel van ons bestaan.”

In je oratie zeg je dat er altijd
samenhang is. Strooi je ons dan met het
metselwerk dat je bij de gevels gebruikt
geen zand in de ogen? 

“Samenhang is er altijd, al kost het soms
moeite om die te zien. Het gebouw van
de ISVW is een geheel. Loop er
aandachtig omheen, dan zul  je de
samenhang ervaren. Vergelijk
architectuur met een muziekcompositie.
Die kun je ook niet in een seconde
bevatten, maar je moet het geheel
beluisteren om die samenhang te
kunnen waarderen.” 

“Die stenen zijn eigenlijk restklinkers,
misbaksels die meestal tot puin
vergruisd worden. Er is nog één fabriek
in Nederland, een oude ringoven, waar

die misbaksels nog geproduceerd
worden. Die fabriek bestaat nog dankzij
de vraag die wij indertijd naar die
misbaksels hadden, want ik had die
stenen al eerder bij andere bouwwerken
gebruikt. Ze verkleuren al naar gelang de
hitte waarmee ze in de oven gebakken
worden, ze sinteren of verglazen zelfs bij
extreme hitte. Ze zijn vaak prachtig
genuanceerd van kleur.” 

“Onze directievoerder, Joep Damstra, en
ik hebben de metselaars van
Bouwbedrijf Hertzinger uit Leusden
geïnstrueerd hoe ze zo’n
ongestructureerde muur moeten
metselen. Dat was volstrekt anders dan
ze gewend waren. Normaal metselen ze
de bakstenen netjes op een rijtje, met
keurige rechte horizontale en verticale
voegen. Eentonig productiewerk dus.

Maar nu mochten ze metselen zoals ze
wilden. Dat was even wennen voor ze,
die jongens moesten ‘ontleren’ en dat
was best moeilijk voor ze. Als je bij de
eerste vleugel goed kijkt, kun je
plaatselijk zien dat ze in het begin nog
netjes, zoals ze op school geleerd
hadden, bleven werken. Gaandeweg
kregen ze er plezier in en werd het
ruiger, zodat Chantal Orth, de directeur
van de ISVW die toezicht op bouw hield,
af en toe moest optreden, want anders
was het een klimmuur geworden.
Frappant is dat als ik een van de
metselaars vraag welke stenen hij
gelegd heeft, hij die precies kan
aanwijzen. Kennelijk moet elke steen
bewust gelegd worden en ontstaat er
toch samenhang in het wilde verband.” 
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Door Katja Blauw

Met ons verstand kunnen we veel zaken
begrijpen, meldt de Programmagids van
de ISVW over de Summerschool waarbij
Joyce Pijnenburg komende zomer
betrokken is. Maar wat vermag de rede
juist niet? Zijn er andere manieren om
de wereld te begrijpen, mystieke manie-
ren, die ons verstand te buiten gaan?

Je houdt je graag bezig met alternatieve
denkwijzen. Bijvoorbeeld met de
geschiedenis van hermetische filosofie.
Waarom?

“Voor filosofie had ik al in mijn tienerja-
ren belangstelling, sinds mijn dertiende,
geloof ik. Alles wat buiten de gevestigde
wetenschap en filosofie valt, boeit me:
alternatieve wereldbeelden, alchemie en
een beweging als de Rozenkruisers. Dat
is zo gebleven tot op de dag van van-
daag en dat zal wel zo blijven. De afge-
lopen drie jaar werk ik bijvoorbeeld aan
programma’s voor een vereniging voor
ondogmatische levensbeschouwing en
filosofie bij VG Amsterdam, een his-
torisch rebels instituut waar religie altijd
al anders benaderd werd; in feite
filosofischer.”

“Over de hermetische filosofie, die vol-
gens historici aan de basis van onze
westerse cultuur staat, kreeg ik in mijn
studie weinig informatie. Daar kwam ver-
andering in, toen ik in Venetië een ten-
toonstelling bezocht die nota bene door
de Amsterdamse Bibliotheca Philosophi-
ca Hermetica georganiseerd was. Die
bibliotheek kende ik niet, terwijl ik aan
de Universiteit van Amsterdam studeer-
de. Terug in Nederland werd ik een trou-
we bezoeker. Toen kwam ik er ook achter
dat de vakgroep Hermetische filosofie
van de UvA vakken op bachelor- en
masterniveau aanbiedt. Een buitenkans
voor mij, want zo kon ik mijn interesse
voor filosofie combineren met historisch
onderzoek. Het resulteerde in een aan-
stelling bij de bibliotheek.”

Met je proefschrift over een wel een heel
bijzondere alternatieveling als Giordano
Bruno ga je met je interesse voor het
non-conformistisch door?

“Dat klopt. Mijn dissertatie heeft als voor-
lopige titel ‘The Magic of Modernity:
Giordano Bruno and the Lamp of the
Thirty Statues’ en gaat over zijn latere
werk. Bruno was bij uitstek een alterna-
tief denker. Een Italiaan die in de zestien-
de eeuw in Europa constant buiten de
paden van de gevestigde orde liep. Hij
was lid van de orde der Dominicanen,
ging op de vlucht uit de kerk en zwierf
door Europa, maar kreeg overal proble-
men door zijn tegendraadse ideeën over
filosofie, religie en het heelal. Hij moest
zijn eigengereide ideeën uiteindelijk met
de brandstapel bekopen. Hij was anders,
hij was iets nieuws op het spoor en durf-
de dat radicaal te omarmen. Dat is op
zijn zachtst gezegd inspirerend, toch?”

Je verdiept je in vrouwen in de filosofie.
Bewandelen zij ook een alternatieve
weg?

“Daar ligt mijn interesse ook. Tot aan de
verschillende feministische golven
waren vrouwen alleen bij uitzondering
hoog opgeleid. Maar door de eeuwen
heen hebben zij zich ook uitgesproken
tegen de gevestigde orde. In zijn
beschrijving van de ideale staat heeft
Plato overigens gezegd dat vrouwen
ook een maatschappelijke positie zou-
den moeten krijgen. Aristoteles dacht
daar anders over en legde de intellectu-
ele basis voor de doctrine van de onge-
lijkheid tussen man en vrouw. Die werkt
tot vandaag door in onze cultuur.”

“Er zijn altijd vrouwen geweest die heb-
ben willen studeren. Sommigen hadden
geluk dat hun vader ze stimuleerde, in

Denkers in de alternatieve
geschiedenis van de filosofie

Bekijk je haar curriculum vitae,
dan kun je er niet omheen,
Joyce Pijnenburg is een
veelzijdig persoon. Ze is
filosoof, docent in de
geschiedenis van de westerse
cultuur en (mystieke) filosofie
en schrijft een dissertatie over
Giordano Bruno, een
revolutionair denker uit de 16e

eeuw. Daarnaast is ze
programmamaker, filosofisch
consulent bij haar Bureau De
Filosoof, bestuurslid van
Society for Women in
Philosophy en De Hoofdzaken,
een netwerk van praktisch
filosofen. Sinds 2015 is Joyce
docent aan de ISVW. Van 23 tot
27 juli verzorgt ze er samen
met Michel Dijkstra de Sum-
merschool ‘Voorbij het
verstand, een mystieke kritiek
van de rede’.
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Door Gerard Teunissen en 
Peter Jurgens

De Vrienden van de ISVW vormen een
groep van ruim negenhonderd bij de
filosofie en de ISVW betrokken mensen.
Ze vertegenwoordigen een rijk scala aan
achtergronden en ervaringen, zienswij-
zen en ideeën. Door meer activiteiten
voor en door de Vrienden te organiseren
worden de onderlinge verbanden ver-
sterkt.

De vraag die het bestuur aan de deelne-
mers van het Vriendenweekend van 17
juni jl. heeft voorgelegd, is of de Vrien-
den ook in de buitenwereld van zich wil-
len laten horen, zo ja, in welke mate.
Hierbij in gedachten houdend de missie
van honderd jaar geleden om bij te dra-
gen aan het overbruggen van de polari-
satie en om grote maatschappelijke
onrust te voorkomen, door een dialoog
tussen uiteenlopende groeperingen, in
binnen- en buitenland, te bevorderen en
te faciliteren.

Aan de hand van een viertal actuele
maatschappelijke thema’s, verdeeld over
vier domeinen, is getracht een beeld te
krijgen hoe de leden over deze vraag
denken.

• Aantasting van de rechtstaat
(politieke domein)

• Dogmatisch religieuze standpunten
(religieuze domein)

• Voltooid leven (zorgdomein)
• Meet- en beheerscultuur

(onderwijsdomein).

Met plezier kan worden geconstateerd
dat de Vrienden in een beperkte tijd van
1,5 uur tot een zeer goede dialoog
kunnen komen over de vier niet-
eenvoudige thema’s. Naast de goede
gespreksleiders (Marthe, Florian, Brenda
en Erno) en de gestructureerde opzet

droeg met name de dialoogdiscipline
van de deelnemers hieraan bij.

Resultaten van de dialogen
Op metaniveau was men het er al snel
over eens dat ‘moeten’ of ‘dienen’ en
’voor of tegen’ niet op de weg van het
filosofisch denken liggen. De vraag naar
het moeten is moralistisch en niet filoso-
fisch. We vragen ons dus af of de Vrien-
den naar buiten willen treden.

In alle groepen werd ook een helder
onderscheid gemaakt tussen Vrienden
als individu en Vrienden als collectief.
Individuele leden kunnen zich op per-
soonlijke titel vrijelijk uiten in welk debat
dan ook. Graag zelfs! 

De Vrienden als vereniging hebben in
eerste instantie een stimulerende en
faciliterende rol bij het vormen en toet-
sen van inzichten en meningen. Een vei-
lige en vrije omgeving en pluriformiteit
zijn van wezenlijk belang voor een goe-
de interne dialoog. De vereniging kan
worden gezien als een ‘proeftuin van
meningen’.

Actuele thema’s & externe dialoog
Reflectie op actuele thema’s binnen de
vereniging wordt breed gesteund. Een
casus inbrengen kan een goed middel
zijn en de Filosofische Cafés daarvoor
een uitstekend platform. Het succes van
de zeepkistsessies in de afgelopen tijd
onderstreept dit. De Vrienden nodigen
het bestuur dan ook uit de actualiteit
hoog op de agenda van de Filosofische
Cafés te zetten. Externen kunnen uitge-
nodigd worden om deel te nemen.
Denkbaar is ook dat de Vrienden een
bredere, externe dialoog over een actu-
eel thema entameren en faciliteren. Bij-
voorbeeld in geval een maatschappe-
lijke discussie die vastloopt, of als de filo-
sofische kwaliteit van die discussie
tekortschiet. Ook dan kan een casus

een paar gevallen kregen ze de kans om
les te geven. Met de moderniteit kwa-
men er steeds meer vrouwelijke filoso-
fen, maar nog steeds zijn ze niet zo
bekend. Het traditionele beeld van een
filosoof is dat van de witte man met een
baard. Ik probeer een steentje bij te dra-
gen om daar verandering in te brengen,
onder meer door lezingen en
leesgroepen over vrouwen in de
filosofie.”

In juli ben je docent bij de Summerschool
‘Voorbij het verstand’. Wat kunnen we
verwachten?

“Ik vind het inspirerend om met Michel
Dijkstra samen te werken. Hij is gespecia-
liseerd in de oosterse en ik in de wester-
se mystieke filosofie. Tijdens de Summer-
school gaan we, onder andere met oefe-
ningen, met de cursisten aan de slag:
wat zijn de overeenkomsten en de ver-
schillen? We zien dat er veel denkers zijn
geweest die we wel degelijk filosofen
kunnen noemen, maar die vaak worden
weggezet als mystici. Ze vertegenwoor-
digen niet het dualisme van lichaam en
geest en associëren filosofie niet met
rationalisme of redelijkheid. Ze verdie-
nen aandacht. De vraag luidt: is er filoso-
fie voorbij de rede? Die vraag gaan we in
de Summerschool ook onderzoeken.
Een ondubbelzinnig antwoord kan ik
niet garanderen.”

Katja Blauw studeert toegepaste filosofie
en journalistiek aan de Hogeschool voor
Toegepaste Filosofie in Utrecht. Bij de
ISVW loopt ze stage op de marketingaf-
deling en is o.a. betrokken bij iFilosofie.

De Vrienden en de 
buitenwereld: nieuwe
uitdagingen? 
Samenvatting en conclusies dialoogsessie Vriendenweekend 2017 
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goed werken. Eventueel kunnen de
resultaten van een eerder gevoerde
interne dialoog naar buiten worden
gebracht. 
Met een dergelijke externe rol van de
Vrienden wordt beoogd een bijdrage te
leveren aan een relevante maatschappe-
lijke discussie en de naamsbekendheid
en reputatie van Vrienden en ISVW te
vergroten.

Principes
Een inhoudelijk standpunt namens alle
leden naar buiten uitdragen, is niet

gewenst, noch mogelijk, gelet op het
gegeven dat niet alle negenhonderd
leden aan de dialoog deel (kunnen)
nemen. Hoewel sommige leden daarbij
aantekenen dat het bestuur of een
ledenvertegenwoordiging daarbij toch
een zekere rol kan spelen. Hier ligt ook
de vraag of de Vrienden extern niet kun-
nen opkomen voor de inhoudelijke ver-
dediging van een aantal principes van
onze samenleving: vrijheid, gelijkheid,
rechtvaardigheid, emancipatie, mense-
lijkheid, verantwoordelijkheid. Een mooi
onderwerp voor een Filosofisch Café?

Tot slot 
In het besef dat geen mening ook een
mening is, echte neutraliteit niet bestaat
en bij het agenderen van thema’s toch
ook gestuurd wordt, gaat het bestuur
van de Vrienden de uitdaging aan om
een actieve reflectie op actuele thema’s
onder de leden te bevorderen.

P.S. De verslagen van de afzonderlijke
dialogen zijn op te vragen bij het
bestuur.

Verbazing over koopje op veiling Vrienden

Bijna 1000 euro was de opbrengst van de veiling die tijdens het Vriendenweekend werd gehouden. Het idee van Herma Kib-
beling om de leden te vragen spullen voor deze veiling ter beschikking te stellen sloeg aan. Het ISVW-filosofenteam (Erno
Eskens, Marthe Kerkwijk en Florian Jacobs) had het op zich genomen om de koopwaar aan te prijzen en had er duidelijk zin
in. Met veel plezier en humor werden de verschillende items in de schijnwerper gezet. Boeken, etsen en beeldhouwwerk
wisselden, na afgeslagen te zijn door veilingmeester Gerard Teunissen, van eigenaar en met de opbrengst werd de kas van
de vereniging gespekt. 

Niet alles werd verkocht, vooral omdat het aanbod zo groot was en de tijd om alles te veilen beperkt was. Achter de scher-
men werd alles door Stefan en zijn echtgenote in goede banen geleid, zodat de afrekening van de items goed verliep. Het
overgebleven aanbod - het grootste deel boeken dat door de ISVW ter beschikking is gesteld – blijft ‘in stock’ en zal te zijner
tijd met behulp van boekenverkoper Peter Jansen ter verkoop worden aangeboden.

Veilingverkoop een succes
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Hallo allemaal,

We gingen in een bus van 41 jaar oud,
die wel 5 keer de wereld rond gereden
heeft, naar de filosofieschool in Leusden.
In de bus deden we spelletjes totdat we
aankwamen, de rit duurde een uurtje.
Toen we aankwamen, kregen we een
naamsticker met een kleur. De kleur
betekende bij welk team je hoorde. We
liepen naar de grote zaal, dat voelde heel
erg spannend. Er stonden wel meer dan
85 stoelen klaar voor het publiek. We
gingen even op onze stoelen in de kring
zitten om te voelen hoe het was om daar
te zitten.
Daarna gingen we buiten spelen en
wandelen over het landgoed. Het was
fijn en ontspannen om een wandeling te
maken. We kregen limonade bij de bar. 

En toen ging het beginnen. 
De zaal was helemaal vol met mensen.
Sommigen van ons kregen rillingen van
de spanning, maar het was wel leuke
spanning. Het leukste was dat we een
microfoon kregen om in te praten, zodat
de mensen achterin het veel beter
konden horen.
Tijdens het gesprek merkten we eigenlijk
niet meer dat er ook andere mensen bij
waren. We praatten over de verschillende
sokken die juf Brenda aangetrokken had.
Dat vonden we grappig en ook raar.
Maar eigenlijk kwamen we erachter dat
het prima is om andere sokken aan te
hebben. Je hoeft het niet te doen, omdat
de meeste mensen het hebben. Juf had
ook babysokken mee. Juf vroeg of baby’s
kunnen weten of ze een jongen of een
meisje zijn. 

Het fijnste was dat we met z’n allen in de
kring waren en dat we samen achter
nieuwe dingen zijn gekomen. We willen
allemaal graag nog een keertje met juf
mee naar de filosofieschool.

Groeten van de kinderen van Weremere

Filosoferen met kinderen
Verslag 17 september 2017

Filosofisch KidsCafé - Filosoferen is fun for life!

Kinderen hebben een grote ‘denkbehoefte’ en zij beleven doorgaans veel plezier
aan het denken in een groep. Het Filosofisch Café met het thema Filosoferen
met Kinderen en Jongeren, dat gehouden werd in september 2017, kon rekenen
op grote belangstelling en smaakte naar meer.

Vanaf zondag 21 januari 2018 organiseert
de ISVW daarom elke derde zondag van
de maand het Filosofisch KidsCafé voor
kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. Zij
zullen zich, onder begeleiding van Brenda
Raa (docent basisonderwijs en deelnemer
aan de beroepsopleiding FMKJ), bezig
houden met filosofische activiteiten op
het mooie landgoed van de ISVW. 

Tijdens het KidsCafé gaan we ontdekken wat filosofie nu precies is, leren we iets
meer over ‘grote denkers’ uit het heden en verleden en doen we samen denkoe-
feningen. 
Voor drinken en iets lekkers tussendoor wordt uiteraard gezorgd.

Data: 21 januari, 18 februari, 25 maart en 15 april
Tijd: 15:00 – 17:00 uur
Introductieprijs: € 10,00 per keer
Aanmelden: stuur een e-mail met naam, adres en leeftijd naar receptie@isvw.nl

Voor actuele informatie kijkt u op de website of de Facebookpagina van de
Vrienden.
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we de nodige ideeën voor de invulling
daarvan, maar van harte nodigen we
Vrienden uit om met suggesties te
komen of medewerking te verlenen. 

Met het grotere aantal Cafés en deelne-
mers zijn vanzelfsprekend de kosten flink
gestegen. In lijn met wat we in de ALV
van juni 2017 hebben besproken, zal
vanaf februari 2018 een toegangsprijs
van € 10,- gelden. Daarbij is inbegrepen

een eerste drankje aan de bar en borrel-
happen. Aarzelt u niet om ook vrienden
en bekenden mee te nemen. De Filosofi-
sche Cafés zijn een laagdrempelige
manier om kennis te maken met de
ISVW en de Vrienden, om daarna natuur-
lijk Vriend te worden.

Namens het bestuur
Peter Jurgens

Filosofische
Cafés in 2018
In 2013 zijn we van start gegaan met het
organiseren van drie of vier Filosofische
Cafés per jaar om de onderlinge band
van de Vrienden te versterken. Daarbij
werd vaak een bekende spreker uitge-
nodigd die naar aanleiding van een
recent verschenen boek een inleiding
hield, gevolgd door discussie. De groei-
ende belangstelling bracht ons ertoe in
2017 een achttal Filosofische Cafés te
organiseren en onder andere met enke-
le ‘zeepkist’-bijeenkomsten de interactie
tussen de Vrienden te vergroten. De
Cafés kunnen inmiddels op zeventig tot
tachtig deelnemers rekenen. 

We zijn dan ook van plan om in 2018 op
deze voet door te gaan. Ongeveer acht
keer per jaar, in de regel op de derde
zondag van de maand, uitgezonderd de
zomermaanden, is er een Filosofisch
Café van 15u tot 17u. Soms met een
inleider en in elk geval met ruime gele-
genheid tot dialoog. Als bestuur hebben

Peter Jurgens overhandigt namens de Vrienden een cheque aan Maureen Sie, voorzitter Stichtingbestuur ISVW.

Filosofisch Cafe met Ton de Kok
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Het huis met de vleugels

Knisperende bladeren

Een glibberig pad 

Prikkelingen 

Gesuis van een snelweg versmelt 

met geruis van de wind 

De laatste bladeren aan de bomen 

glinsteren als matglanzend goud 

Tussen groene naalden 

gefladder in de schemering

De zang van een merel

Hier staat het huis

Het huis met de vleugels

Om gedachten te vangen

Begrip te vatten

Opgetild te worden 

Door vleugels van vuur

Zoemende stemmen

Schrille geluiden 

Een trilling van ver

Dit is wat wij willen

Momenten van helderheid

Van klaarheid

Van zachtheid zo goed verborgen

in momenten van stilte

Marianne Douma
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Coördinatoren Filosofische Leesgroepen 
Amersfoort 1
Mevrouw Ineke Kiers
Bruggensingel N 21
3823 BA Amersfoort
(033) 455 95 58
ineke.kiers@tiscali.nl

Amersfoort 2
Mevrouw Lamprose-Smilde
(033) 456 61 32
l.smilde@xmsnet.nl

Amsterdam e.o. 1
De heer Robbert Mahler
Reijgershof 2
1191 CS Ouderkerk a/d
Amstel
(020) 496 85 85
robbert@mahleraandeam-
stel.nl

Amsterdam e.o. 2
Annelies van Aller
Orteliusstraat 324-h
1056 PR Amsterdam
(020) 616 73 34
lavarood@xs4all.nl

Ede e.o.
De heer Sjoerd Hoornstra
Veldheimweg 2,
6871 CD Renkum
jshoornstra@gmail.com

Friesland
Mevrouw Anja Wouters
Nieuwe Straatweg 54
8061 CP Giekerk
(058) 256 21 55
anjawouters72@gmail.com

’t Gooi-Noord
dhr. Gerard Grubben
(024) 844 54 83
g.grubben@upcmail.nl

Groningen
De heer Bert Garssen
(050) 312 62 12
b.garssen@tiscali.nl

Haaglanden 1
De heer Ernst van Beemen
Hofvliet 51 
2251 TH Voorschoten
(071) 561 79 71
06 19 83 30 11
ekbeemen@xs4all.nl

Haaglanden 2
De heer Jan Diekema
Virulylaan 21
2267 BR Leidschendam
(070) 399 74 09
06 29 22 13 64
diekema@hetnet.nl

Haaglanden 3
Mevrouw Angelique
Schreuder
Laan van Clingendael 113
2597 CC Den Haag
(070) 406 76 79
06 30 95 90 23
aem.schreuder@planet.nl

Noord Brabant 1
(Oss/Uden)
De heer Hans Tromp
Heihoekstraat 1A
5345 HC Oss
(0412) 63 80 21
hans-tromp@hetnet.nl

Noord-Brabant 2 
(Den Bosch/Rosmalen)
Mevrouw Hetty Gouds-
waard-ten Brink
Driebergenlaan 9
5242 AM Rosmalen
(073) 5216487
hjdetenbrink@hotmail.com

Noord-Holland Noord
Mevrouw Henriette Velu
Hoog en Laag 53
1851 CX Heiloo
(072) 533 16 44
H.Velu@quicknet.nl

Oost-Nederland
Mevrouw Anna Knottenbelt
Vilderstraat 3
7241 BZ Lochem
(0573) 25 03 71
aejknottenbelt@hetnet.nl

Rotterdam e.o.
De heer Jannes H. Mulder
Westzeedijk 128E
3016 AJ Rotterdam
(010) 418 15 90
janneshmulder@gmail.com

Utrecht
Joop van Tubergen
Albertus Perkstraat 38
1217 NT Hilversum
(035) 737 04 11
tubergen@xs4all.nl

Vlaardingen
De heer Jos van der Heide
Aletta Jacobskade 166
3137 TE Vlaardingen
06 44 46 00 07
josvdheide@xs4all.nl

Zeeland
Mevrouw A.F.A.M. Humme-
len
Herengracht 122
4331 PZ Middelburg
(0118) 63 72 90
a.ypma1@kpnplanet.nl
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Colofon

De betekenis van
lokale ISVW-leesclubs

Met circa zes mensen, geografisch uit je
directe omgeving, stilstaan bij een filoso-
fisch boek. Van Achterhuis, Zizek of van
René ten Bos over Antropoceen. Mon-
taigne kan ook of Arendt, eventueel
Kant. We spreken af dat we het boek
serieus lezen (1), dat iedereen ook naar
elkaar luistert (2) en dat ieder in de
gedachtewisseling een inbreng heeft
(3). In Rotterdam sinds 2007, eens per 6 -
8 weken met deelnemers - jong en oud
- die komen en soms weer gaan. Alles
doen we zelf; niet onder leiding van een
filosoof of voorzitter. Gedisciplineerd
komt eerst ons huiswerk (= het boek)
aan de orde. Dat gedeelte van de avond
sluiten we af - meestal vrij chaotisch -
met de vraag wat de betekenis van het
besproken boek voor ons gewone leven
is. Daarna, tegen tienen komt de wijn op
tafel inclusief alle wederwaardigheden
des levens (werk, vakantie, huwelijk,
kleinkind en zo meer).

Ik raad aan eventueel met z’n tweeën
zelf een leesclub op te zetten. Twee
redenen: een filosofisch boek ‘moeten’
lezen dat je niet zomaar zelf zou hebben
aangeschaft, is zeldzaam. Nog buitenge-
woner is bij zo’n boek thuis stilstaan,
erover nadenken en er later doelbewust
met anderen over filosoferen. De combi-
natie - discipline plus gezelligheid -
maakt een lokale ISVW-leesclub de
moeite van het proberen waard. 

Jannes H. Mulder, Rotterdam en 
janneshmulder@gmail.com voor even-
tuele praktische suggesties.
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