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‘Via een kennis kwam ik in contact met de cursussen in de zomer van de
ISVW. Dus daarvoor diende dat vreemde gebouw uit mijn jeugd, de
Internationale School voor Wijsbegeerte! Ik trok de stoute schoenen aan en
schreef me in voor een cursus. Wat een verrukking! Precies wat ik nodig
had. Dit is: filosofie om te bestaan’.

Leontine  Verduin

Bron: Markante Vrienden ISVW uitgevers 2016
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Voor u ligt de eerste editie van dit jaar van het Vrienden-
magazine van onze vereniging. 
Het woord verbinden heeft vele betekenissen. U kunt zich
bijvoorbeeld verbonden voelen met de Vriendenvereniging
waarvan u deel uitmaakt, met de ISVW als instituut waar het
goed toeven is en waar u zich kunt verbinden met al wat is.
U kunt zich verbinden met de mensen om u heen, met de
natuur en zelfs met God-Natuur.

Deze laatste betekenis verdiept Ton de Kok wanneer hij op
uitnodiging van Paul Troost diens vragen beantwoordt en daar
verslag van doet. 
Tevens vindt er een ontmoeting plaats tussen beide mannen,
want Ton is niet alleen Vriend, maar ook docent op de ISVW. Op
deze wijze is er een verbinding tot stand gebracht tussen de
rubrieken In gesprek met.... en Vrienden ontmoeten
Vrienden.

Onder het kopje Leusdens Dagboek reflecteert Annemarie
Sijens op twee boeiende bijeenkomsten van het Vriendencafé
die in het teken stonden van verbinden.
Maar niet alleen kwam verbinding ter sprake, ook verbreking is
een fenomeen waarmee wij rekening moeten houden.

Inmiddels heeft de nieuwe marketeer,
Anne-Marie Moons, zich verbonden met
de ISVW en daarover leest u als zij zich
voorstelt.

Onder het kopje Van het bestuur leest u
de gebruikelijke verslagen, waaronder een mooi relaas van de
feestelijke Algemene Ledenvergadering tijdens het
jubileumweekend vorig jaar en wat wij verder allemaal voor
elkaar hebben gekregen.
Voorafgaand aan deze verslagen treft u een enthousiast en
bemoedigend verhaal over ‘Actieve Vrienden’ aan van onze
voorzitter Peter Jurgens.

En ‘last but not least’  de nieuwste weetjes van de ISVW in de
rubriek Wist u dat...?

Voor de najaarseditie ontvangt de redactie graag artikelen,
boekrecensies en ervaringsverhalen. Ook in onze verhalen,
zowel gesproken als geschreven, verbinden we ons. Wij hopen
velen van u te ontmoeten op het Vriendenweekend in juni.
Voor nu alvast veel leesgenoegen gewenst.

Anka  Fauth

Verbinden

Even voorstellen  

Ik ben Anne-Marie Moons en sinds
half februari bij de ISVW werkzaam als
marketeer. De állereerste in de
honderdjarige geschiedenis van de
ISVW! Best spannend. Hierbij kan ik
iedereen meteen geruststellen. Ja, ik ben
een ervaren marketeer, maar ik heb ook
echt gevoel bij filosofie. Wat is er mis
mee om het mooie en relevante van
filosofie en wetenschap breed te willen
delen? Alain De Botton had helemaal
gelijk, toen hij zei: ‘Why do all the bad
brands have the good marketing?’

Wat zijn de dingen waar we nu over
nadenken? We bekijken alles helemaal
opnieuw door de ogen van de cursist.
Wat wil iemand die hier al jaren komt?
Wat is een logisch vervolgaanbod? Hoe
kun je de groep geïnteresseerden laten
groeien? Kunnen we in deze tijd recht
doen aan de idealen waarmee de ISVW
honderd jaar geleden begon? Ik heb het
gevoel dat filosofie, juist in deze roerige
tijden, het publiek veel te bieden heeft.
Een volle schatkist aan kennis en
denkkracht. Deze kennis ontsluiten voor

een breder publiek, daar heb ik
ontzettend veel zin in.

Verder ben ik moeder van twee pubers
en een nakomertje en heb ik een
latrelatie met de vader van mijn drie
kinderen. Ik denk, lees, schrijf en
discussieer graag over levensvragen en
maak lange wandelingen in de natuur.

Wil je mijn professionele achtergrond
weten? Kijk op www.linkedin.com/in/
annemariemoons. Ik kijk er naar uit om
de Vrienden te ontmoeten bij het
eerstvolgende filosofische café op 21
mei. Tot dan!

De ISVW heeft een marketeer

‘Wat noemt men
waarheid? De dwaling,
die eeuwen oud is
geworden?’

BARUCH SPINOZA (1632-1677)
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Ik las ergens: filosoof en slavist?

Eigenlijk ben ik geen van beide. Ik ben
weliswaar heel lang geleden als slavist
afgestudeerd, maar ik ben nooit als
zodanig actief geweest. Toevallig ligt
Anna Karenina in het Russisch op mijn
nachtkastje en weet ik nog aardig de
weg in het denken van Dostojevski. Maar
als ik zou zeggen ik ben slavist, dan zul-
len de echte slavisten van vandaag mee-
warig hun schouders ophalen. En
terecht!

Filosoof dan? 

Nou eigenlijk ook al niet. Tijdens de jaren
van mijn promotieonderzoek heb ik op
de VU heerlijk à la carte filosofie gestu-
deerd, met als speciale belangstelling
godsdienstfilosofie. Maar filosoof noem
ik me ook niet. Wie is er in ons land nou
filosoof? Echte filosofen, sorry jongens,
hebben we niet in ons land. Al die vakfi-
losofen, heeft H. Mulisch eens gezegd,
zijn eigenlijk filosoof-ologen of historici
van het menselijk denken. Zit wat in,
toch? Na Spinoza zijn er, naar ik meen,
geen Nederlanders geweest met een
eigen filosofisch systeem op basis waar-
van we ze filosoof zouden kunnen noe-
men.

Je promotie ging over een Russische

verlichter en nu liggen er twee

boeken van je op tafel over God

Ja, na 12 jaar in de Tweede Kamer ben ik
gaan promoveren en toen ik daarmee
klaar was, kwam ik op mijn oude dag, op
mijn 58e, nog in het onderwijs terecht,
op het Fons Vitae Lyceum. Ik sprak met
de leiding af dat ik de bovenbouw zou
doen. Met die jonge mensen ben ik de
geschiedenis van de filosofie gaan door-
lopen om te zien hoe bekende filosofen
met het bestaansmysterie hebben
geworsteld. Natuurlijk behandelde ik

met de leerlingen niet alle filosofen,
maar koos er een tiental uit. Ik moest
zelf mijn teksten schrijven, want er was
niets. Toen een vriend van me die tek-
sten las, zei hij: jochie, je moet die uit-
bouwen tot een boek voor een breed
publiek. Zo kwam tot stand Wat is God,
filosofen en schrijvers op zoek.

Rijk van geworden?

Geestelijk, schatrijk. In klinkende munt?
Armoe! Eén euro per boek. We zitten nu
vlak voor de derde druk, mede omdat ik
van de godsdienstsocioloog Gert Jan
Peelen van de Volkskrant vier sterren
kreeg en de nominatie een van de drie
beste boeken in 2014 op het gebied
van religie. Kijk, wat verkoopcijfers
betreft kan mijn boek zich natuurlijk niet
meten met een Dan Brown en tinten
grijs komen er ook al niet in voor. Maar
God blijft actueel en Brown niet. Dus ik
ben tevreden.

Maar nu dat tweede boek?

Tijdens het schrijven van het eerste
boek dacht ik al eens: hoe zouden
wetenschappers en kunstenaars met
het bestaansmysterie hebben gewor-
steld? Dus na het eerste boek, ook om
mezelf een beetje van de straat te hou-
den, ben ik met het tweede begonnen.
Het is in februari uitgekomen. Tegen wie
het horen wil, roep ik: jongens, je weet
niet wat je leest! Er zit onder weten-
schappers en kunstenaars zó veel

mooie religiositeit. Einstein is daarvan
een prachtig voorbeeld, maar Max
Planck, de kwantumtheoreticus, is ook
interessant religieus. Het gaat hen dan
natuurlijk niet om God-de-Vader-in-de-
hemel, maar om religiositeit die ontstaat
als je je realiseert dat er boven het heel-
al, boven de God-Natuur van Spinoza,
niets groters denkbaar is. God-Natuur is
voor vele wetenschappers en kunste-
naars kenbaar en bewezen. Een blik door
de Hubble-ruimtetelescoop en je wordt
verpletterd door Haar aangezicht.

Ton de Kok

Schatrijk voelt filosoof en auteur

Ton de Kok zich, geestelijk althans.

Zondag 21 mei laat hij de Vrienden

in zijn rijkdom delen door ons ken-

nis te laten maken met het gods-

denken van enkele filosofen,

wetenschappers en kunstenaars.

Paul Troost sprak met hem.

In gesprek met...
Een man zonder carrière, maar met een levensloop 

‘Men moet menselijke handelingen niet 
bespotten, niet betreuren, niet veroordelen, 
doch begrijpen”.

BARUCH SPINOZA (1632-1677) 
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Praat je er ook met je leerlingen over?

Ik ben, aan de hand van mijn eerste
boek, met hen een heel jaar met dat
bestaansraadsel bezig. Ze worden er niet
altijd even vrolijk van, maar ik krijg van
hen ongelofelijke dierbare en dankbare
spin-off, zelfs van hun ouders. Zeventien
jaar geleden ben ik op de ISVW, onder
bezielende leiding van Wiep van Bunge,
Miriam van Reijen en Herman de Dijn,
met Spinoza begonnen. Zijn godscon-
cept is in het westerse denken het enige
rationeel acceptabele godsbeeld. In het
licht van God-Natuur kun je mediteren
en trachten de determinerende uitwer-
king van God-Natuur als ultieme werke-
lijkheid in je leven te aanvaarden en in
Haar te berusten. Ik geef mijn leerlingen
nu als alternatief voor de betwijfelbare
goede God-in-de-hemel, Spinoza’s gods-
concept. Ook mijn moslimleerlingen
trouwens. Dat komt goed over. Spinoza
zou verplichte kost moeten zijn op elke
school. Daarover kan ik een klemmend
artikel schrijven, maar kranten hebben
geen belangstelling.

Hoe pikken je leerlingen Spinoza op?

Elk jaar 5 vwo sluit ik mijn lessen gods-
dienst binnen de rede af met een soort
schoolexamen. Bij het nakijken van de
proefwerken zit ik vaak te stuiteren van
plezier en zet ik in de kantlijn: ‘Sacha,
kanjer!’ ‘Pieter yes!’ ‘Pleuntje: prachtig!’
‘Liza, je barst van de talenten!’ Mooi, jon-
gens, mooi! Ik ben officier van de mari-
niers geweest, politicus en nu docent.
Het onderwijs is veruit het mooiste wat
ik heb gedaan. Ik geef nog steeds les, ik
ben 75, alleen het schoolgebouw is
ouder dan Ton de Kok en, zoals eens
gezegd in een NRC-interview, het liefst
word ik tussen zes plankjes de school
uitgedragen.

Dan nog een paar vragen die

Immanuel Kant ons heeft voorgelegd

Wat kan ik weten?

Ach, we hebben een driedimensionaal
brein. Daarmee moeten we het doen.
Een formule van alles zal de mens nooit
vinden en gelukkig maar. Je zou dan
vandaag kunnen zeggen of Ajax van
Feijenoord wint op 20 januari 2095 en
met hoeveel. Nee, laten we er maar in
berusten dat we het raadsel van het
leven nooit zullen oplossen.

Wat moet ik doen?

Ik moet mezelf voortdurend voorhou-
den dat ik leef in het licht van die Ultie-
me Werkelijkheid die Spinoza de eigen-
naam God gaf. Het meest wijze wat ik
kan doen is te berusten in Haar dagelijk-
se uitwerking en die stoïcijns te aan-
vaarden. Probleem: te moeilijk.

Wat mag ik hopen?

Dat de mensheid in staat zal zijn haar
uiteindelijk uitsterven te vertragen. Dat
de diersoort mens niet alleen sterfelijk is,
maar ook uitsterfelijk, daarvan ben ik
overtuigd. Het heelal barst waarschijnlijk
van het leven. Ons leven is dus volslagen
betekenisloos binnen die Ultieme Wer-
kelijkheid.

Wat is de mens?

In het licht van God-Natuur niet meer
dan een baksteen of een tor. Het is een
wezen dat aan zijn eigen emoties ten
onder zal gaan; tenzij we die laten ‘weg-
manipuleren’ zullen ze ons uitsterven
bepalen. En ik ben niet voor genmanipu-
latie. Ik koester mijn emoties, wie niet, en
zie derhalve liever de mensheid verdwij-
nen, dan een mensheid die zich nog
slechter als een virtueel wezen voortbe-
weegt en alleen nog seks bedrijft met
een erotisch opgevoerde robot.

‘ Aangezien de denkwijzen van mensen verschillen,
zodanig dat sommigen gemakkelijker dan anderen
de een of andere vorm van geloof omarmen, want
wat de een leidt tot gebed, kan de ander tot
spotterbij leiden, concludeer ik, dat iedereen vrij
zou moeten zijn om voor zichzelf de basis van zijn
overtuiging te kiezen, en dat geloof alleen zou
moeten worden beoordeeld op de vruchten die
het voortbrengt’.

BARUCH SPINOZA (1632-1677) 

Tractatis Theologico Politicus (1670)

‘Alles wat is, is in 
God, en zonder God
kan niets zijn of
voorgesteld worden’

BARUCH SPINOZA (1632-1677)

VRIENDENMAGAZINE.1.2017  09-05-17  13:01  Pagina 4



PAGINA 5 NUMMER 1 • MEI 2017

Leusdens dagboek  

Het drukbezochte Filosofisch Café ‘Meet and Greet’ bood
een scala aan indrukken. Peter Jurgens vertelde in zijn
welkomstwoord dat het bestuur er dit keer bewust voor
had gekozen om de ISVW-vrienden zelf de hoofdrol te
laten spelen. Acht vrienden hadden zich voor een pitch
opgegeven en beklommen de zeepkist. Elk schetste in
enkele streken wat hem bezighield, waardoor er in een
uur tijd een kleurrijk palet ontstond. Na afloop kozen de
aanwezigen drie sprekers, die het programma van het
volgende Filosofisch Café mochten verzorgen. Karen
Walthuis, Jannes H. Mulder en ik accepteerden die uitda-
ging enthousiast. Een week later, tijdens een gezellige
lunch in Amsterdam, leerden we elkaar beter kennen en
werkten we de rode lijn van onze voordrachten uit. 

Het Filosofisch Café van februari droeg het thema ‘Ver-
binden en verbreken?’. Het onderwerp leefde kennelijk,
want de opkomst was hoog. In onze drie presentaties
illustreerden we dat de werkwoorden verbinden en ver-
breken met elkaar samenhangen. 
Jannes H sprak als eerste. In zijn rustige betoog pleitte hij
voor onthaasting. Hij legde uit waarom het belangrijk is
om alledaagse gewoonten zoals ontbijten of het schei-
den van afval, een betekenis te geven. Door dit te doen,
beleven we meer en worden we ons bewust van onszelf
en van de betekenis die anderen voor ons hebben. Ter
illustratie vertelde een van de aanwezigen ons het vol-
gende:

“Na het plotselinge overlijden van mijn vader, besloot ik
voortaan zijn scheerkwast te gebruiken. Het voelde goed om
tijdens het scheren even aan hem te denken. Ik deed dat
jaren lang, totdat ik begon te twijfelen aan de zin van mijn
ritueel. Op een dag stopte ik en een paar dagen later begroef
ik de kwast in het bos. Met die handeling sloot ik iets af. Het
ritueel was zinvol geweest, want het hielp me bij de verwer-
king van mijn vaders overlijden en maakte me bewust van
zijn betekenis voor mij.”

Ik sloot als tweede spreker op Jannes H. aan en verlegde
het accent naar het verbreken van vaste patronen in
denken en doen. Normen en gebruiken krijgen we met
de paplepel mee en verbinden ons met voorgaande
generaties. Opvoeding vormt ons, maar begrenst ons
tegelijkertijd. Houden we star aan tradities vast, dan
belemmeren we onze eigen ontwikkeling. De vrijheid
die we beogen, begint met pluraliteit. Met het vermo-
gen een zaak van meer kanten te bekijken. Die diversiteit

aan invalshoeken vraagt volgens Hannah Ahrendt de
bereidheid om zelf te veranderen. Willen we als ruimer
denkend mens ons handelingsrepertoire vergroten, dan
moeten we leren onze emoties in te tomen en het lef
hebben om met vertrouwde gewoontes te breken. 

Hier nam Karen het stokje over. In haar energieke pre-
sentatie pleitte ze voor hermenselijking. Ze stelde het
publiek vragen, waardoor er levendige dialogen ont-
stonden. En passant maakte ze duidelijk wat het effect
van actief luisteren is. Met herkenbare voorbeelden
illustreerde ze hoe gemakkelijk we anderen beoordelen
en zelfs intenties toeschrijven. We interpreteren wat af!
Van een jongeman die op een doordeweekse dag in
een hangmat ligt, denken we misschien dat hij een
werkschuwe kerel is. Hermenselijking begint ermee dat
we dit oordeel wegschuiven en anderen een vraag stel-
len. Doen we dit, dan leren we hen beter kennen en ont-
dekken we tegelijkertijd welke vooroordelen we zelf
hebben. 

In onze presentaties kwam de hele mens aan bod. Den-
kend, voelend en handelend. Door te vertragen, kunnen
we onze gedachten verruimen, bij onze gevoelens stil-
staan en onze gewoontes veranderen. Zo kunnen we
ons beter met onszelf en anderen verbinden. Dat is
belangrijk in tijden waarin we vaak langs elkaar heen
leven, anderen nauwelijks meer begrijpen en vele
gevoelens van zinloosheid ervaren.

Annemarie Sijens

Meer weten?
• ritualisering van gewoontes,

www.sites.google.com/site/rituelenstartpagina
• hermenselijking van de communicatie, www.karen-

walthuis.nl
• onthaasting en bezinning, www.peripatos.nl

Het gelaat van de ander vraagt
mij: “Laat mij zijn”

Emmanuel Levinas  

Verbinden en verbreken!
Een pleidooi voor onthaasting, diversiteit en hermenselijking
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Actieve 
Vrienden
Het Eeuwfeest in juni 2016 was een hoog-
tepunt in de honderdjarige geschiedenis
van de Vrienden. De feestelijke ALV telde
bijna 150 enthousiaste leden en ook de
rest van het weekend was vol van festi-
viteiten en elan.

Voor het bestuur bevestigde dat het idee
dat we op de goede weg zijn met het
organiseren van meer activiteiten en eve-
nementen. Vrienden kunnen elkaar dan
beter leren kennen en een actieve onder-
linge band opbouwen. Dit jaar zetten we
die lijn dan ook voort. 

Het aantal Filosofische Cafés op zondag-
middag is drastisch uitgebreid. Het stre-
ven is om elke derde zondag van de
maand, behalve in de zomer, een activiteit
te hebben, meestal een Filosofisch Café.
Tijdens de Cafés begin dit jaar konden
Vrienden vanaf de ‘zeepkist’ kond doen
van wat zij als hoogst belangrijk zien. De
daaropvolgende Cafés hadden een inlei-
der met een actueel thema of een recent
verschenen boek. Maar ook daar stond
interactie tussen Vrienden voorop. 

Op 17 en 18 juni is er weer een Vrienden-
weekend, beginnend met de jaarlijkse
ALV. Het programma staat in het  teken
van diversiteit in filosofie en cultuur. We
hopen op net zoveel enthousiaste deel-
nemers als tijdens het Eeuwfeest vorig
jaar. 

In oktober organiseren we een Vrienden-
excursie, wat ook een jaarlijkse gebeurte-
nis moet worden. Dit keer worden we
door Erno Eskens rondgeleid door filoso-
fisch Amsterdam en eindigen we in Bibli-
otheca Philosophica Hermetica. 

Op deze manier willen we onze vereni-
ging nog aantrekkelijker maken, ook voor
nieuwe Vrienden. Daarbij blijft het achter-
liggende doel om onze financiële steun
aan de ISVW alleen maar te vergroten.
Zonder de omvangrijke schenkingen van
de Vrienden was de ISVW de moeilijke cri-

sisjaren niet doorgekomen. Maar ook in
de toekomst is onze geldelijke steun hard
nodig. Want alleen dan kunnen we filoso-
fie blijven beoefenen op dit prachtige
landgoed in Leusden. 

Peter Jurgens
Voorzitter

Van het bestuur

Karen Walthuis op de zeepkist

Jury Zeepkist Filocafe ́

Niranyana Jayamary 'wat is filosofie'
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Algemeen

Het bestuur heeft voor het jaar 2016 drie
thema’s centraal gesteld: vriendenbinding,
communicatie, contributie en financiële
bijdragen.

Het bestuur kwam zeven keer bijeen en
er is op 18 juni een Algemene Ledenver-
gadering georganiseerd die tevens het
begin vormde van de viering van het 100-
jarige jubileum. Op 4 september is tijdens
de Open Dag een “Open Haard Sessie”
gehouden, waarin Vrienden de gelegen-
heid is geboden wensen en verlangens
met betrekking tot de Vrienden en de
ISVW te delen met ISVW-directie en Vrien-
denbestuur. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering
zijn twee bestuursleden afgetreden, pen-
ningmeester Lex Bolwerk en secretaris Elly
Teunissen. Beiden, omdat zij aan het eind
waren gekomen van de statutair toege-
stane twee termijnen. In hun plaats zijn
benoemd Gerard Teunissen als penning-
meester en Marianne Douma als secreta-

ris. Daarnaast is Paul Troost benoemd als
algemeen bestuurslid met de portefeuil-
le communicatie per 1 januari 2017 als
opvolger van Anka Fauth voor wie de
tweede bestuurderstermijn eindigde in
december 2016.  

Het bestuur had onderling frequent con-
tact per mail en telefoon en de voorzitter
hield de successen en activiteiten goed
bij.

Vriendenbinding

Eeuwfeest - Vriendenweekend 

Op de feestelijke Algemene Ledenverga-
dering waren 145 leden, een ongekend
en verheugend groot aantal. Deze ALV
was tevens het begin van het weekend
waarin de leden van de Vriendenvereni-
ging het honderdjarige jubileum geza-
menlijk vierden. Het bestuur van de Vere-
niging gaf met deze viering de leden een
enorme boost door een prachtig pro-
gramma aan te bieden. Een lunch, een
lezing over de oudste historie van de

Vrienden van Florian Jacobs en een terug-
blik van oud-voorzitter Doesjka Donker,
het boek ‘Markante Vrienden’ waarvan het
eerste exemplaar werd aangeboden aan
de oudste Vriend van de ISVW Emilia Pan-
galila-Ratulangie (1920) die, met haar ver-
haal over het bezoek van Carl Jung aan de
ISVW, nog eens extra de bijzondere histo-
rie van dit instituut illustreerde. Gooche-
laar/filosoof Tilman Andris zette alle aan-
wezigen bewust op het verkeerde been.
Vriendenlied, vriendenfoto’s, vriendenbier
en tafelredes werden enthousiast begroet
en het diner en de wijn vielen uitstekend
in de smaak. Met de swingende Classic
Rock Band the Clarks werd tot aan mid-
dernacht volop gedanst op muziek uit de
sixties. Na het zondagochtendontbijt
volgde een filosofische boswandeling
met Bram van de Klundert, scheidend
directeur van het Waddenfonds, en met
landschapsfilosoof Eric Brinckmann, met
de vraag: waarom staat de ISVW in het bos?
Ter afsluiting van het weekend werd
genoten van een gezamenlijke lunch. Met
veel enthousiasme hebben de Vrienden
deelgenomen aan de activiteiten. In 2017

Jaarverslag Vrienden ISVW 2016

Marianne Douma
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wordt er opnieuw een Vriendenweekend
georganiseerd. 

Filosofische Cafés

In 2016 hebben er vier filosofische cafés
plaatsgevonden. Op 20 maart met Arnold
Ziegelaar, auteur van het boek Aardse
mystiek; op 9 mei met filosoof en filmma-
ker Jurriaan Rood over De kwestie Pegida;
18 september met Carla du Pree over de
historicus van het interbellum Johan Hui-
zinga in zijn rol als publieke intellectueel
en 30 oktober prof. Herman Pleij over Eras-
mus en het vrije woord. De filosofische
cafés mogen rekenen op toenemende
belangstelling. 

Workshops Filosofie en Kunst

In het kader van het honderdjarige jubi-
leum zijn in april enkele workshops geor-
ganiseerd, waarbij deelnemers filosofische
denkbeelden probeerden te vertalen naar
een kunstvorm. Onder leiding van de
acteur Thijs Steenkamp heeft een groep
Vrienden hun filosofische, creatieve vond-
sten ten aanschouwen gebracht. Tijdens
het jubileumfeest in het weekend van 18
en 19 juni hebben drie leden van het
bestuur tafelredes tijdens het diner ten

tonele gebracht. De workshops waren
ook toegankelijk voor niet-Vrienden.

Leesgroepen

Leesgroepen zijn een aanverwante acti-
viteit van de Vriendenvereniging. Deze zijn
verspreid over het hele land. Jannes H.
Mulder is bereid gevonden als klankbord
op te treden voor leesgroepen die vragen
hebben. Het bestuur wil de banden met
de leesgroepen verstevigen en facilite-
rend zijn indien hier behoefte aan is.

Communicatie

Vriendenboek - Markante Vrienden

Met medewerking van ruim veertig Vrien-
den is gewerkt aan het boek Markante
Vrienden, uitgebracht onder redactie van
Lieneke Koornstra en Elllie Teunissen..
Daarnaast is ook meegewerkt aan het
boek Markante Denkers van Frans en Flori-
an Jacobs. Boeken en ook tasjes met het
eeuwlogo zijn en worden gebruikt om
nieuwe Vrienden te werven. 

Website en flyer

Voorts heeft het bestuur de activiteiten

om tot een eigen website en een nieuwe
flyer te komen opgepakt. Website, nieuwe
flyer en Vriendenmagazine worden in
2017 op elkaar afgestemd. Op de evalua-
tieformulieren, die na afloop van cursus-
sen worden uitgereikt, is extra aandacht
besteed aan de Vereniging van Vrienden.

Vriendenmagazine

Het Vriendenmagazine vormt de com-
municatieve basis van de Vereniging. Er
zijn twee Vriendenmagazines uitgekomen
(mei en december) onder de zorgvuldige
redactie van Anka Fauth. In het magazi-
ne is informatie te vinden over de
bestuursaangelegenheden, leesgroepen,
filosofische cafés, interviews met docen-
ten en Vrienden onder elkaar, berichten
van de ISVW, kennismaking met nieuwe
bestuursleden, verwante instellingen, arti-
kelen van Vrienden zelf en het Leusdens
Dagboek. Bovendien zijn de Vrienden via
e-mail regelmatig geattendeerd op Filo-
sofische Cafés en andere evenementen. 

Contributie en financiële 
bijdragen

Per 1 juli 2016 zijn de ISVW en de Vrien-
den overgegaan naar de Triodosbank. Er

Koraspeler Jallie Lamin Kuyateh 
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zijn voorbereidingen getroffen tot het ver-
gemakkelijken van de contributieafdracht
en automatische incasso’s en het bevor-
deren van duidelijkheid over extra bijdra-
gen. Ook het proces van aanmelding gaat
ter hand genomen worden. Aanpassin-
gen zullen in 2017 geëffectueerd worden.  

Begin 2016 had de Vereniging 962 leden.
Begin 2017 zijn dit er ongeveer 900. Als
motief voor uitschrijven worden hoge
leeftijd en de fysieke afstand tot Leusden
genoemd. Ook de contributieverhoging
naar € 50,- wordt door sommigen als
reden genoemd. Een zekere terugloop in
ledental werd voorzien. Het totale effect
van de contributieverhoging is evenwel
zeer positief, zoals uit de jaarrekening
blijkt. 

De contributieverhoging is in de ALV in
september 2015 goedgekeurd. Het ver-
hogen van de financiële bijdragen wordt
als noodzakelijk gezien. In de afgelopen
jaren zijn aanzienlijke schenkingen ge-
daan van de Vrienden aan de ISVW. Deze
waren echter voor het overgrote deel
alleen mogelijk door de groei van het ver-
mogen van de Vrienden. Deze vermo-
gensgroei was het gevolg van stijgende
beurskoersen en dividenduitkeringen op
aandelen. De komende jaren ligt een der-
gelijke groei niet in de lijn van de ver-
wachtingen. Bovendien is het vermogen
van de Vrienden door de verschillende
schenkingen aan de ISVW nu aanzienlijk
minder groot dan een aantal jaren gele-

Peter Jurgens

den. De vermogenswinst zal ook daarom
veel kleiner zijn. 

Overleg met ISVW 

ISVW-directeuren Chantal Orth en Erno
Eskens zijn aanwezig bij de bestuursver-
gaderingen van de Vereniging. Er is fre-
quent overleg over het aanbod van cur-
sussen en reacties van cursisten en Vrien-
den, over de exploitatie, de nieuwbouw
en toekomstplannen.  

Belangrijk aandachtspunt van de Vrien-
den richting ISVW is het nut en noodzaak
van de nieuwbouw. De nieuwbouw ver-
loopt volgens plan. De verwachting is dat
met de uitbreiding van hotelcapaciteit
beter voldaan kan worden aan de eisen
van bedrijven en instellingen die hun
medewerkers niet in verschillende kamers
willen onderbrengen en dan uitwijken
naar een locatie met meer hotelcapaciteit.
De ISVW kan met een uitgebreid kamer-
bestand beter op de marktvraag inspelen
en hoopt zo de omzet te kunnen verho-
gen die noodzakelijk is voor een even-
wichtige exploitatie en daarmee voor
behoud van de mogelijkheden om met
filosofie bezig te zijn in deze prachtige
omgeving. Het bestuur van de Vrienden is
waakzaam als het gaat om het bestendi-
gen van de mogelijkheid om ook in de
toekomst eenvoudige kamers tegen een
passende prijs te kunnen boeken.

Namens de Vereniging van Vrienden is

Anke van Kampen lid van het ISVW-
bestuur.  Zij onderhoudt frequent contact
met de voorzitter van de Vrienden over de
agenda van de ISVW en adviseert en infor-
meert de Vrienden.

Namens het bestuur Vrienden ISVW
Peter Jurgens, voorzitter 
Marianne Douma, secretaris 

WIST U DAT..?

● 63 Vrienden van een Gold Card
gebruik gemaakt hebben? Ze dit
voorjaar ieder gemiddeld 6.9
programma’s hebben
bijgewoond (excl. de cafés)?

● 19 standaardkamers inmiddels
zijn gerestyled?

● De kamers in de nieuwe vleugel
half september klaar zijn? De
Vrienden over de naamgeving
van de kamers inspraak gehad
hebben?

● De ISVW in 2016 een mooi
positief resultaat had?

● De souschef van de ISVW  na
ruim 19 jaar dienstverband een
nieuwe uitdaging heeft
gevonden?

● Vanaf 2020 de fietsbrug naast het
terrein van de ISVW door een
eco-recreaduct wordt
vervangen? En dit project zeker
twee jaar in beslag zal nemen?
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VAN DE ISVW   

Een van de 19 gerestylede standaardkamers 

De bouw van de nieuwe vleugel vordert
gestaag. Vanaf september komen de nieuwe
hotelkamers ter beschikking.

VRIENDENMAGAZINE.1.2017  09-05-17  13:01  Pagina 10



PAGINA 11 NUMMER 1 • MEI 2017

Extra financiële bijdragen
Als aanvulling op de contributie heeft u de mogelijkheid extra bijdragen te leveren:

● Een extra bijdrage van € 100,- (of meer) per jaar. Daarvoor krijgt u een korting van € 15,- per meerdaagse cursus
bij de ISVW. U kunt ook afzien van dit voordeel en dat als gift opvoeren bij uw belastingaangifte.

● Een periodieke gift van € ……… ….. gedurende een periode van vijf jaar. Deze is fiscaal volledig aftrekbaar
zonder minimumdrempel. Een schriftelijke overeenkomst tussen u en de vereniging volstaat. U ontvangt daartoe
een conceptversie (https://isvw.nl/wp-content/uploads/2013/03/overeenkomst_-period_gift_in_geld_Vrienden-
van-de-ISVW.pdf ). Voor verdere informatie kunt u terecht op de website van de ISVW en die van de Belastingdienst.

● Legaten. Als u geld aan de Vereniging van Vrienden ISVW wilt nalaten, dan hoeft de Vereniging daar geen
successierechten over te betalen. Een legaat kunt u in uw testament opnemen. Voor nadere informatie kunt u zich
eventueel wenden tot de penningmeester.

De automatische incasso of facturatie voor het jaar 2017 zal eind juni plaatsvinden. 

Namens het bestuur,
Peter Jurgens, voorzitter
Gerard Teunissen, penningmeester

Beste Vriend(in)

Ruim 100 jaar geleden, tijdens de Eerste Wereldoorlog, is de ISVW opgericht als een plek waar ‘algemeen filosofi-
sche reflectie‘ een tegenwicht aan chaos en geweld kan bieden. Hoewel wij in dit deel van de wereld al ruim 70
jaar genieten van vrede en economische voorspoed, is er geen reden om achterover te leunen. Wij leven in
onrustige tijden, waarin filosofie nog steeds relevant is. Filosofie reikt instrumenten aan om te bezien hoe je in
het leven staat, hoe je je tot andere culturele werkelijkheden kunt verhouden, hoe je de wereld meer kunt erva-
ren als een geheel.   

Onze internationale school biedt u vele mogelijkheden tot reflectie op maatschappelijke ontwikkelingen die
ons ook persoonlijk raken. Boeiende denkers, schrijvers, dichters, journalisten en vele anderen delen met ons
hun kennis en inzichten. Zij bieden ons nieuwe perspectieven en vaardigheden en laten ons boven de chaos
uit stijgen.

De ISVW is een particulier initiatief. Financiële ondersteuners zijn meer dan ooit nodig om onze idealen uit te
dragen. U steunt de ISVW en uw steun wordt bijzonder op prijs gesteld. 

Naast de vaste contributie van € 50,- bestaat de mogelijkheid tot een extra financiële bijdrage waarvoor wij
nadrukkelijk uw aandacht vragen. Met het invullen en retourneren van het machtigingsformulier
(https://isvw.nl/wp-content/uploads/2013/03/overeenkomst_-period_gift_in_geld_Vrienden-van-de-
ISVW.pdf ) machtigt u de Vereniging tot automatische incasso. Daarmee verlaagt u de administratieve lasten,
wat aan de ISVW ten goede komt. 

Contributie

Als Vriend(in) betaalt u € 50,- per jaar. Daarvoor wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen bij de
ISVW en de Vereniging middels het Vriendenmagazine. Daarnaast heeft u gratis toegang tot de Filosofische
Cafés en andere ledenbijeenkomsten. Tegen een aantrekkelijke vriendenprijs kunt u ook aan het Vriendenwee-
kend en aan Vriendenexcursies deelnemen. 
Na aftrek van alle kosten van ledenadministratie, Vriendenmagazine, website, Filosofische Cafés e.d. komt ten
minste € 25,- van de contributie ten goede aan de ISVW. 

Contributie
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Friesland
Mevrouw Anja Wouters
Nieuwe Straatweg 54
8061 CP Giekerk
telefoon: 058 2562155
e-mail: anja@anjawouters.eu

Groningen
De heer Bert Garssen
telefoon: 050 3126212
e-mail: b.garssen@tiscali.nl

Noord Brabant 1 (Oss/Uden)
De heer Hans Tromp
Heihoekstraat 1A
5345 HC Oss
telefoon: 0412 638021
e-mail: hans-tromp@hetnet.nl

Noord-Brabant 2 (Den Bosch/
Rosmalen)

Mevrouw Hetty Goudswaard-ten Brink
Driebergenlaan 9
5242 AM Rosmalen
telefoon: 073 5216487
e-mail: hjdetenbrink@hotmail.com

Noord-Holland Noord
Mevrouw Henriette Velu
Hoog en Laag 53
1851 CX Heiloo
telefoon: 072 5331644
e-mail: H.Velu@quicknet.nl

Oost Nederland
Mevrouw Anna Knottenbelt
Vilderstraat 3
7241 BZ Lochem
telefoon: 0573 250371
e-mail: aejknottenbelt@hetnet.nl

Rotterdam e.o.
De heer Jannes Mulder
Grindweg 64
3055 VB Rotterdam
telefoon: 010 4181590
e-mail: janneshmulder@gmail.com

Haaglanden 1
De heer Ernst van Beemen
Hofvliet 51
2251 TH Voorschoten
telefoon: 071 5617971
mobiel: 06 19833011
e-mail: ekbeemen@xs4all.nl

Adreslijst van coördinatoren
van ISVW Filosofische Leesgroepen 
Amersfoort 1

Mevrouw Ineke Kiers
Bruggensingel N 21
3823 BA Amersfoort
telefoon: 033 4559558
e-mail: ineke.kiers@tiscali.nl

Amersfoort 2
Mevrouw Lamprose Smilde
telefoon: 033 4566132
e-mail: l.smilde@xmsnet.nl

Amsterdam e.o. 1
De heer Robbert Mahler
Reijgershof 2
1191 CS Ouderkerk a/d Amstel
telefoon: 020 4968585
e-mail:
robbert@mahleraandeamstel.nl

Amsterdam e.o. 2
De heer Dirk Altena
Spangenhof 10
1083 JH Amsterdam
telefoon: 020 6466370  
mobiel: 06 43057495
e-mail: d.altena@planet.nl

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

Haaglanden 2
De heer Jan Diekema
Virulylaan 21
2267 BR Leidschendam
telefoon: 070 3997409 
mobiel: 06 292213 64
e-mail: diekema@hetnet.nl

Haaglanden 3
Mevrouw Angelique Schreuder
Laan van Clingendael 113
2597 CC Den Haag
telefoon: 070 4067679 
mobiel: 06 30959023
e-mail: aem.schreuder@planet.nl

Haaglanden 4
De heer Ernst van Beemen
Hofvliet 51
2251 TH Voorschoten
telefoon: 071 5617971
mobiel: 06 19833011
e-mail: ekbeemen@xs4all.nl

Vlaardingen
De heer Jos van der Heide
Aletta Jacobskade 166
3137 TE Vlaardingen
telefoon: 06 44460007
e-mail: josvdheide@xs4all.nl

Utrecht
De heer Joop van Tubergen
Albertus Perkstraat 38,
1217 NT Hilversum
telefoon: 035 7370411
e-mail:tubergen@xs4all.nl 

’t Gooi-Noord
De heer Gerard Grubben
telefoon: 024 8445483
e-mail: g.grubben@upcmail.nl

Zeeland
Mevrouw A.F.A.M. Hummelen
Herengracht 122
4331 PZ Middelburg
telefoon: 0118 637290
e-mail: a.ypma1@kpnplanet.nl

Colofon

Bestuur van de vrienden:
Peter Jurgens, voorzitter
Marianne Douma, secretaris
Gerard Teunissen, penningmeester
Stefan Steenkamp 
Paul Troost, communicatie 

Redactie Vriendenmagazine:
Paul Troost
Anka Fauth
Redactieadres:
ankafauth@gmail.com

Vormgeving
Henk Droog | Platland

Contactadres bestuur: 
vrienden@isvw.nl
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