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Filosofie & fiscus

Als Vrienden steunen wij al ruim hon-
derd jaar de ISVW, onder andere financi-
eel. Begin dit jaar heeft de Belasting-
dienst ons bericht dat de ANBI-status
van de Vrienden per 1 januari helaas is
ingetrokken. Daarmee zijn de mogelijk-
heden om grote schenkingen fiscaal af
te trekken voorlopig beperkt. Dat geldt
zowel voor donaties van de leden aan
de Vrienden, als voor die van de Vrien-
denvereniging aan de ISVW. 

Met onze schenkingen streven we een
goed doel na: publieksfilosofie. We wil-
len grote groepen enthousiastelingen
de mogelijkheid bieden filosofie te
bestuderen en te beoefenen in een
inspirerende omgeving. Om ook fiscaal
weer als goed doel (en dus ANBI-instel-
ling) te worden aangemerkt, is een eer-
ste vereiste dat de ISVW zelf deze status
weer verkrijgt. 

De afgelopen maanden hebben we als
Vriendenbestuur daarover intensief
overlegd met het bestuur van de ISVW.
Dit heeft geresulteerd in een onderzoek

naar de voorwaarden waaronder de
ISVW deze status kan verkrijgen. Onder-
zoek en besluitvorming door de ISVW
zullen nog enkele maanden in beslag
nemen. 

Als de ISVW uiteindelijk weer de beoog-
de status heeft, dan kunnen wij als
Vrienden eenvoudig volgen en ook
weer een ANBI worden. Mocht dit om
welke reden dan ook niet gebeuren, dan
zijn er verschillende alternatieven, waar-
op we ons als bestuur bezinnen. Op de
ALV van zondag 17 juni aanstaande zul-
len we op een en ander terugkomen. 

Bestuurssamenstelling 

Wat per 1 januari ook is veranderd, is de
samenstelling van ons bestuur. Marian-
ne Douma heeft zich vanwege persoon-
lijke omstandigheden teruggetrokken.
Eerder al had zij haar werk als secretaris
overgedragen aan Ellie Teunissen, waar-
over in het vorige magazine is bericht.
We zijn Marianne veel dank verschul-
digd voor haar ideeën en inzet. Als geen
ander was zij met diversiteit bezig en
wist zij aansprekende activiteiten met
Afrikaanse sprekers en musici te organi-

seren. Op de komende ALV willen we
een nieuwe secretaris voordragen, waar-
voor we enthousiaste kandidaten zoe-
ken.

Filosofische Cafés

Fiscale perikelen en bestuurlijke veran-
deringen hebben een nieuwe reeks Filo-
sofische Cafés met recordaantallen deel-
nemers niet in de weg gestaan. We kun-
nen terugzien op inspirerende en sfeer-
volle middagen met Denker des Vader-
lands René ten Bos over het Antropo-
ceen, Arthur d’Ansembourg over filoso-
fie en kunst en de bekende verpleeg-
huisarts en filosoof Bert Keizer over het
actuele thema voltooid leven. Op 15
april verzorgde de jonge en opkomende
filosoof Jeroen Hopster een lezing over
waarheid en onwaarheid, waarna een
levendige discussie volgde. Tot slot is
het ook goed nieuws dat de Filosofische
KidsClub, die sinds begin dit jaar gelijktij-
dig met de Filosofische Cafés door Bren-
da Raa wordt georganiseerd, een snel-
groeiend aantal kinderen trekt!

Peter Jurgens, voorzitter

Van het bestuur
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Voor het bestuur van de Vrienden zoeken we per medio juni 2018
een nieuwe secretaris voor een termijn van drie jaar. Het bestuur
is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid dat door de
Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld. Het draagt zorg
voor de continuïteit van de Vereniging en de verbinding tussen de
leden, en bevordert een inspirerend denkklimaat. Het is gericht op
de werving van nieuwe leden en fondsen om de ISVW te onder-
steunen.

Het bestuur komt ongeveer zes keer per jaar bijeen, inclusief de
Algemene Ledenvergadering. Het tijdsbeslag is gemiddeld acht
uur per maand. Het bestuur werkt samen als een inspirerend team.

Profiel: de nieuwe secretaris

1.   beschikt over ruime bestuurlijke ervaring en heeft affiniteit met
de ISVW;

2.   vertegenwoordigt in en buiten rechte, met de voorzitter en/of
penningmeester de Vereniging;

3.   onderschrijft de doelstellingen van de Vereniging van Vrien-
den;

4.   maakt onderscheid tussen de verantwoordelijkheden van de
ISVW en die van de Vrienden;

5.   is creatief en ontwikkelt beleid voor een toekomstbestendige
Vriendenvereniging;

6.   kan enthousiast leden en potentiële vrienden motiveren en
betrekken bij de Vereniging;

7.   is de administratieve spil tussen de ISVW, de Vrienden en beant-
woordt de correspondentie van de leden;

8.   neemt de organisatie van bestuurs- en ledenvergadering ter
hand, stelt de agenda op in samenwerking met de voorzitter
en vat de vergaderingen adequaat samen in besluiten en actie-
punten;

9.  kan goed netwerken en stelt zich op de hoogte van wat onder
Vrienden leeft;

10.draagt zorg voor adequate informatievoorziening naar de
leden, via het algemeen bestuurslid communicatie.

Ellie Teunissen, secretaris Vrienden ISVW d.d. 8 maart 2018

De Vrienden van de ISVW zoeken een enthousiaste secretaris (m/v)



samen te stellen waarin ze ieder vanuit
hun subdiscipline hun licht op de pro-
blematiek zouden laten schijnen om zo
de eenzijdige visie van de neuroweten-
schap van repliek te dienen. “We had-
den afgesproken de kwestie over de
vrije wil zo te verwoorden dat de the-
matiek voor een groot publiek toegan-

kelijk zou zijn.” Het initiatief resulteerde
in de bundel ‘Hoezo vrije wil?’. 

Filosofie Magazine

Door de openbare debatten met neuro-
wetenschappers en verrast door de
soms felle discussies in de media werd

“Niemand overleeft zonder
goede vrienden”
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Ruim een jaar is Maureen Sie voor-
zitter van het Stichtingsbestuur van
de ISVW. “Dat is me tot nu toe goed
bevallen.” Betrokken zijn en toe-
zicht houden zijn volgens haar de
belangrijkste taken van het bestuur.
“Draag je de publieksfilosofie een
warm hart toe, dan kun je moeilijk
om de ISVW heen. De School is een
landmark in de Nederlandse filoso-
fie.” 

Door Paul Troost

De Internationale School voor Wijsbe-
geerte (ISVW) kent Maureen Sie nog uit
de jaren tachtig, uit de tijd dat de
accommodatie niet met de huidige was
te vergelijken. “Voor onze introductietijd
van mijn studie Filosofie in Utrecht ver-
bleven we enkele dagen op het land-
goed. We sliepen in een houten
gebouwtje in het bos, in een soort mon-
nikencel. Er was alleen koud water, we
moesten nog net niet op de grond sla-
pen.” Als student is ze op het landgoed
blijven komen onder andere door haar
vriendschap met studiegenoten zoals
Babs van den Bergh en René Gude, en
later door haar bijdragen aan cursussen
en lezingen over onder meer de vrije
wil.“

Debat met neurowetenschappers

De beginperiode van haar loopbaan in
de filosofie werkte ze als wetenschappe-
lijk medewerker en later als hoogleraar,
tegenwoordig aan de Tilburg University.
Ze schreef een proefschrift over de vrije
wil en morele verantwoordelijkheid. De
publieksfilosofie kwam pas in zicht toen
neurowetenschappers als Dick Swaab
en Victor Lamme het maatschappelijk
debat over de vrije wil gingen domine-
ren. ”Dat irriteerde me. Per slot van reke-
ning zijn het toch de filosofen die zich al
eeuwenlang met dat onderwerp bezig-
houden.” Actie was gewenst en in 2011,
bij een borrel na een seminar, stelde Sie
enkele collega-filosofen voor een boek



ze zich meer en meer bewust van het
belang van de publieksfilosofie. Het
publiek blijkt wel degelijk geïnteresseerd
in zware kost die mensen persoonlijk
raakt. Het succes van haar boek
bevestigt dat alleen maar.
Maar de publieksfilosofie kreeg ook door
toeval haar aandacht. “Mijn eerste
vriendje Roeland Dobbelaar was de
oprichter van Filosofie Magazine, René
Gude voegde zich al snel bij de club
enthousiastelingen die het magazine
verder hebben opgebouwd.” Samen
met onder meer Babs werd ze door Roe-
land gevraagd voor de stichting Filosofie
Magazine die het tijdschrift formeel op
de markt zette. Zo kwam van het een
het ander.

Leerstoel Moreel handelen

De publieksfilosofie mag dan een vaste
plaats in haar professionele leven heb-
ben gekregen, de academische filosofie
blijft nummer één. In Tilburg doceert ze
als hoogleraar ‘Filosofie van het moreel
handelen’ aan filosofen in spe, maar ook
aan studenten in de Liberal Arts and
Sciences en de Artificial Intelligence.
“Filosofie vinden we in Tilburg zo
belangrijk dat alle studenten er mini-
maal twee vakken in moeten volgen. In
hun latere beroepspraktijk moeten wijs-
gerig denken en ethiek in hun denken
en handelen verankerd zijn.” 

Filosofie moet zich volgens Sie dus niet
tot de ivoren toren van de academie
beperken, maar zich wortelen in de
dagelijkse praktijk van het bestaan. “De
academische wijsbegeerte moet zich
daarom in het publieke debat laten zien.
Ik hoop dat mijn studenten zich daarvan
bewust worden.” Ze ziet het als een aan-
winst dat in Nederland zoveel acade-
misch opgeleide filosofen zich over
maatschappelijke kwesties laten horen.
“Maar het valt me op dat het aantal
mensen waaruit geput wordt, maar uit
een kleine groep bestaat. Nog wat meer
kruisbestuiving tussen universiteit en
publieksfilosofie zou best mogen.”

Bescheiden rol

Haar ervaring in de wereld van de filoso-
fie was voor de ISVW aanleiding haar te

vragen bestuursvoorzitter van de Stich-
ting ISVW te worden. “Eerst heb ik nee
gezegd, want ik heb al een erg drukke
baan en ik ben ook moeder van twee
kinderen.” Bovendien is ze niet lang
geleden voorzitter van de ‘Kamer voor
praktische filosofie’ van de Nederlandse
Onderzoekschool voor Wijsbegeerte
geworden, ook een activiteit die tijd en
energie vraagt. Enkele gesprekken met
bestuursleden en vooral haar affiniteit
met de ISVW hebben haar over de
streep getrokken.”Als iemand die het
filosofielandschap kent, kan ik wel iets
voor de ISVW betekenen.”
Op de vraag of ze als voorzitter haar
stempel op het beleid van de ISVW gaat
drukken, antwoordt ze beslist ”zeker
niet”. “Ik ben niet begonnen om het
instituut vorm te geven. Het is voor het
bestuur, en ook voor de Vrienden van de
ISVW, belangrijk zich te realiseren dat
het instituut een professioneel manage-
ment heeft dat al jaren het cursusinsti-
tuut, de horeca en het landgoed uitste-
kend runt. We hebben niet voor niets de
crisis overleefd. Toezicht houden, facili-
teren en meedenken, zo zie ik mijn rol in
het bestuur.”

De beste filosofie

Daarmee raken we een heikel punt. Hoe
overleeft de ISVW in tijden van toene-
mende concurrentie? Universiteiten bie-
den ouderen kortlopende opleidingen
aan, de HOVO en leesgroepen floreren
en bijna elke grote stad kent een filoso-
fisch café. 
Over de plaats van de ISVW in het filoso-
fisch landschap is Maureen duidelijk:
“Het moet gaan om goede filosofie en
die hoeft niet per se winstgevend te
zijn.” Ze ziet de ISVW als een platform
dat zich al meer dan honderd jaar met
een uniek product bewezen heeft. Maar
wil de School overleven, dan kan de
ISVW niet om de horeca en niet te ver-
geten de Vrienden heen. “Daardoor kun-
nen we een programma aanbieden zon-
der dat we bang zijn dat er niet voldoen-
de geld in het laatje komt. We kunnen
daardoor ons programma verbreden en
thema’s aan de orde stellen die een gro-
ter publiek trekken.” 

Actieve Vrienden

Maureen heeft ze al genoemd: de Vrien-
den van de ISVW, even oud als de
School zelf. De Vrienden zijn altijd actief
geweest en worden steeds actiever. “We
hebben ze nodig, de Vrienden hebben
de ISVW door de crisis geholpen en ze
hebben de tweede vleugel grotendeels
gefinancierd. Daarvoor kunnen we
alleen maar dankbaar zijn.”
Maar ze ziet af en toe wel een bepaalde,
herkenbare dynamiek die tussen goede
vrienden kan ontstaan. “De Vrienden wil-
len hun rol in de relatie bevestigd zien.
Dat is niet meer dan natuurlijk.” Maar
over het algemeen heeft ze geen kwaad
woord over de Vrienden. “Welke organi-
satie heeft nou zoiets als vrienden die
gecommitteerd zijn en hetzelfde doel
nastreven? Hoe meer mensen meeden-
ken, betrokken zijn en op zijn tijd kriti-
sche geluiden laten horen, des te beter!”

Biografie prof. dr. M.M.S.K. (Maureen) Sie

Maureen Sie (1966) is sinds 2017 hoogleraar filosofie
moreel handelen faculteit Geesteswetenschappen Uni-
versiteit van Tilburg. 
Van 2012 tot 2017 was ze bijzonder hoogleraar wijsgeri-
ge antropologie en de grondslagen van de humanistiek
(Stichting Socrates), Universiteit Leiden. 
Van 2009-2014 leidde zij een door NWO gefinancierd
VIDI-onderzoek naar het belang van reflectie, bewustzijn
en bewuste controle voor moraliteit op het snijvlak van
hedendaags onderzoek gedrags-, cognitie- en neurowe-
tenschappen enerzijds, en discussies in de handelings- en
moraalfilosofie, anderzijds. 
In 2011 verscheen de door haar geredigeerde bundel
‘Hoezo Vrije Wil? Perspectieven op een heikele kwestie’.
Sindsdien neemt zij regelmatig deel aan het publieke
debat over hoe wetenschappelijk onderzoek filosofisch te
plaatsen, door debatten met onder meer Dick Swaab en
Victor Lamme over de vrije wil. 
Verder verschenen van haar hand vele wetenschappelijke
publicaties over morele verantwoordelijkheid, vrije wil,
autonomie en morele redenen. 
Maureen Sie is getrouwd en heeft 2 kinderen.
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Summerschool Tao en qigong:
een combinatie van tekstlezing
en lichaamswerk

Door Brenda Raa

Woei-Lien, hoe kwamen jullie op het idee
om tekstanalyse en lichaamswerk te
combineren?
“Dat idee ontstond nadat ik mijn boek
‘Filosofie met de vlinderslag’ had gepu-
bliceerd. In dat boek leg ik uit dat de filo-
sofie en levenskunst van Laozi en Zhu-
angzi nauw verbonden zijn met qi-
meditatie. Ik benadruk dat verband,
omdat de meeste Westerse geleerden
de passages over meditatie dikwijls
negeren of ze verkeerd vertalen. Ik wilde
graag samen met Robert-Jan een cursus
geven waarin de cursisten de betekenis
van deze passages kunnen ontdekken
door zelf oefeningen in qi-meditatie te
doen, afkomstig uit taijiquan en qigong.
Daarbij worden ontspanningsoefenin-
gen gedaan om de qi, de levensenergie,
beter door het lichaam te laten stro-
men.”

Wat is de betekenis van de Lao-Zhuang
filosofie?
“Het Lao-Zhuang daoïsme gaat ervan uit
dat we in ons dagelijks leven maar een
beperkt deel van de werkelijkheid waar-
nemen, en in een vertekende vorm,
omdat we blindelings voor waar aanne-
men wat we denken te weten en zo
gericht zijn op onze eigen doelstellin-
gen dat we niet open staan voor de
eigen aard van degene of datgene waar-
mee we op dat moment te maken heb-
ben. Het ongeduld en de vooringeno-
menheid waarmee we de wereld tege-
moet treden, belemmeren ons vaak om
optimaal te handelen. De Lao-Zhuang
filosofie is erop gericht om deze geslo-

ten houding te doorbreken en het han-
delen accurater en trefzekerder te
maken.” 

Welke rol speelt de qi-meditatie daarin?
“Qi-meditatie helpt om lichaam en geest
te ontdoen van fixaties en blokkades,
zodat er innerlijke ruimte ontstaat om in
elke situatie waar te nemen wat werke-
lijk het geval is, in plaats van wat je
denkt, verwacht, wenst of vreest. Dan
pas kun je per situatie met optimale tref-
zekerheid en finesse handelen. Dat is de
eigenlijke achtergrond van de bekende
uitspraak van Laozi: ‘Pas wuwei toe en

Dr. Woei-Lien Chong was gedurende 25 jaar
universitair docent Chinese filosofie aan de
Universiteit Leiden. Sinds 2015 is ze als docent
verbonden aan de ISVW. Van haar boek
’Filosofie met de Vlinderslag: de daoïstische
levens-kunst van Zhuangzi’ (Damon, 2016) is
inmiddels de tweede druk verschenen. 

Robert-Jan Schippers is specialist in taijiquan
en qigong, vormen van Chinees lichaamswerk
die de doorstroming van levensenergie (qi) in
het lichaam bevorderen. Hij is tevens
gecertificeerd leraar karate, zelfverdediging en
Dim Mak, en gediplomeerd acupuncturist en
tuina-masseur. 

Na hun succesvolle zomerweek in 2017
verzorgen beide docenten van 25 t/m 29 juli
2018 opnieuw de Summerschool ‘Tao en
qigong’ https://isvw.nl/activiteiten/tao-
qigong/

niets blijft ongedaan’, een uitspraak die
zo vaak verkeerd is begrepen.”

Wat betekent de term wuwei?
“Deze term wordt vaak misverstaan als
letterlijk ‘niet-doen’, in de zin van passi-
viteit en fatalisme. Laozi herhaalt echter
steeds dat wuwei juist succes in alle acti-
viteiten mogelijk maakt. Die uitspraak
wordt pas begrijpelijk in connectie met
de centrale rol die de qi-meditatie in het
daoïsme speelt. Deze meditatie bevor-
dert de energetische doorstroming, het
gevoel van verbinding met al het leven,
en het vermogen tot subtiele afstem-
ming op de omgeving. Wuwei is een
levenshouding waarbij deze vruchten
van de meditatie rechtstreeks in het alle-
daagse handelen doorwerken.”

Bij Lao-Zhuang staat qi-meditatie dus in
dienst van succesvol handelen?
“Ja, maar dan gaat het wel met nadruk
om een handelen dat niet voortkomt uit
persoonlijke emoties of eigenbelang.

Afgelopen zomer volgde ik de ISVW Summerschool ‘Tao en qigong’, ver-
zorgd door sinoloog en filosoof Woei-Lien Chong en Robert-Jan Schippers.
Woei-Lien besprak de filosofie en levenskunst van Laozi en Zhuangzi, de
oudste teksten van het daoïsme, terwijl Robert-Jan ons via oefeningen aan
den lijve liet ervaren hoe ontspanning leidt tot een betere doorstroming
van qi. Een combinatie van tekstbehandeling en lichaamswerk waar ik erg
van heb genoten. 



Het is de bedoeling dat door de medita-
tie het alledaagse ik of ‘ego’ de regie los-
laat. Het ego verdwijnt niet, maar wordt
verwijd tot een steeds grotere ontvang-
struimte, een ‘open veld van ervaring’
zoals de boeddhistische leraar Han de
Wit het noemt. In deze open ruimte kan
de beoefenaar alles tot zijn of haar
bewustzijn toelaten zoals het van zich-
zelf uit is, in zijn eigen aard, zonder ver-
vorming onder invloed van de fixaties
en projecties van het ego.”

Wat wordt er bedoeld met ‘het open veld
van de ervaring’?
“Het verwijst naar een dimensie die kan
worden ervaren via een lange oefenweg
in meditatie. Wie contact maakt met
deze dimensie voelt dat hij of zij niet
meer tegenover maar mét de dingen en
wezens in de wereld is. In deze geestes-
gesteldheid verdwijnt de gewoonlijke
dualiteit tussen het ‘ik’ en het ‘andere’ en
maakt plaats voor een innerlijk gevoel-
de, natuurlijke verbinding met al het
leven. Laozi noemt het ‘de Mysterieuze
Verbinding’ en Zhuangzi ‘de Grote Door-
stroom’. De beoefenaar denkt dan niet
meer in termen van ‘ik versus de rest’,
maar is in staat om zich subtiel af te
stemmen op alles wat hij of zij in het
alledaagse bestaan ook maar mag
tegenkomen en daar vaardig en trefze-
ker op in te spelen, met tact, maat en
proportie, zonder onnodige wrijving te
veroorzaken.”

Tijdens de cursus heb je heel mooie ver-
halen uit Zhuangzi besproken die vertel-
len hoe wuwei in de alledaagse praktijk
werkt, de z.g. skill stories. Kun je daar iets
meer over vertellen?
“Hier zien we een interessant verschil
met Laozi. Die benadrukt vooral hoe
wuwei optimale resultaten in politiek en
bestuur mogelijk maakt. Zhuangzi
illustreert wuwei juist veel meer aan de
hand van heel gewone dagelijkse bezig-
heden, zoals koken, hout bewerken,
tuinieren en zwemmen. Hij laat een paar
ambachtslieden aan het woord die ver-
tellen dat ze voorafgaand aan het werk
mediteren om stil en ontvankelijk te
worden voor de eigen aard van het
materiaal, zodat ze er een dialoog mee
kunnen aangaan. Die dialoog is een pro-
ces van geduldig wachten en met veel
precisie en finesse inspelen op wat je
krijgt aangereikt, in plaats van het mate-
riaal met harde hand te dwingen om

zich aan jouw eigen vormen en structu-
ren aan te passen.”

Je hebt met name veel aandacht besteed
aan het verhaal van de kok. Is dat een
favoriet van je?
“Zeker! Dat verhaal is het meest geliefde
van alle skill stories van Zhuangzi. Het
laat zien hoe het werkproces in feite zelf
ook een vorm van meditatie wordt, als je
je werk aandachtig uitvoert, met een
open geest en met geduld en respect
voor het materiaal. Mediteren is voor de
kok van Zhuangzi geen formeel ritueel
dat vooraf gaat aan zijn dagelijkse bezig-
heden, maar heel zijn dagelijks handelen
is meditatief van aard. Dus dan hebben
we het, zoals gezegd, over de deconditi-
onering van de waarneming; de door-
stroming van qi door het ontkrampen
van lichaam en geest en de subtiele ver-
binding met en afstemming op degene
of datgene waar je mee bezig bent. Dat
is de wakkere en aandachtige levens-
houding die de accurate manier van
handelen mogelijk maakt die wuwei
kenmerkt. In de skill stories van Zhuang-
zi, en vooral het verhaal van de kok,
komen alle aspecten van de daoïstische
oefenweg samen.”

—————————————
Brenda Raa is leerkracht in het basis-
onderwijs en volgt bij ISVW de beroeps-
opleiding ‘Filosoferen met kinderen en
jongeren’. Ze verzorgt bij ISVW het Kids-
café waar kinderen van 6 tot 12 jaar met
elkaar filosoferen.
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Door Anke van Kampen

Sinds 2014 ben ik op voordracht van de
Vrienden bestuurslid van de ISVW. Ik vond
het een eer om voorgedragen te worden.
Ik ben geen filosoof, ben wel geïnteres-
seerd in het onderwerp en door mijn werk
in en rond het onderwijs (als docent, wet-
houder, bestuurder en beleidsadviseur)
ben ik altijd doordrongen geweest van
het belang van filosofie in het onderwijs.
Niet alleen als een vak dat breed inge-
voerd zou moeten zijn, maar meer nog in
de vorm van filosofische vaardigheden als
een belangrijk instrument in de gereed-
schapskist van de docent, van basisschool
tot en met hoger beroepsonderwijs. Niet
om de leerling te vertellen wat ze moeten
vinden en denken, maar om ze te stimule-
ren kritisch te reflecteren op alle kennis en
wijsheid die aangeboden wordt door hun
leerkracht, in schoolboeken, via sociale
media. Te beginnen op heel jonge leeftijd.

Crisis
De Vrienden spelen een belangrijke rol bij
ISVW. Niet alleen omdat zij de ‘gebruikers’
organiseren en via hen de ISVW informe-
ren over hun wensen en opvattingen,
maar vooral vanwege hun financiële bij-
dragen in de afgelopen ruim honderd jaar.
Volgens programmadirecteur Erno Eskens
is het niet overdreven om te stellen dat de
Vrienden de ISVW door de crisis hebben
gesleept. Om die band te benadrukken
staat in de statuten van ISVW dat de Vrien-
den het recht hebben om één lid van het
bestuur voor te dragen voor benoeming. 

Opdracht
Voorgedragen dus door de Vrienden en
vervolgens benoemd door het bestuur
van ISVW. Vanaf dat moment ben ik vol-

Onze
vrouw 
bij de
Stichting



waardig bestuurslid, onafhankelijk, zonder
opdracht of verantwoordingsplicht rich-
ting de Vrienden. Wel vind ik het mijn
natuurlijke rol om waar nodig en mogelijk
de verbinding te leggen tussen Vrienden
en ISVW, bijvoorbeeld door in het bestuur
aandacht te vragen voor activiteiten van
de Vrienden, verslag te doen van de le-
denvergadering en mijn medebestuursle-
den aan te sporen ook Vriend te worden.
Om op de hoogte te blijven ben ik uiter-
aard zelf ook lid van de Vrienden en be-
zoek regelmatig de ledenvergaderingen
en filosofische cafés. Daarnaast heb ik
regelmatig contact met de voorzitter van
de Vrienden en incidenteel met andere
leden van het bestuur. 
In het bestuur van ISVW liggen onderwer-
pen op tafel die in elk bestuur regelmatig
aan de orde zijn: beleidsplan, jaarrekening
en begroting. Tussentijdse berichten over
hoe het gaat met de financiën, het aan-
bod van cursussen, aantallen deelnemers
en de commerciële activiteiten. Wat gaat
goed, wat vergt aandacht en wat moet
anders en beter. We controleren, houden
toezicht, adviseren en zijn betrokken bij
wat er gebeurt en hoe het gaat.

Filosofie eerst
De relatie tussen filosofie en de commer-

dat doel, maar die passen natuurlijk ook
inhoudelijk heel erg goed bij wat ISVW
doet. Een vorm van dubbel uitbetalen dus.

Hotel
Vrienden hoeven dus niet bang te zijn dat
hun bijdragen leiden tot winsten die in
zakken van aandeelhouders terecht
komen. Alleen het cursusinstituut van de
ISVW profiteert van deze winst. Bestuursle-
den doen hun werk onbezoldigd. Om te
kunnen profiteren van de winst moet er
natuurlijk wel winst gemaakt worden en
daarvoor was de uitbreiding van hotelka-
mers nodig. Om minder vaak nee te hoe-
ven verkopen als een bedrijf zich meldt
met meer deelnemers dan hotelkamers.
Daarom zijn er hotelkamers toegevoegd,
een halve vleugel, naast de hele die er al
was en gaan we sparen voor die andere
halve vleugel. Dat betekent een nog bete-
re exploitatie en dus meer middelen voor
de filosofiebeoefening.
Ik vind het fijn om door mijn bestuurslid-
maatschap bij te mogen dragen aan het
gemeenschappelijke doel. De Vrienden
zijn daarbij niet alleen een bron van infor-
matie maar vooral van inspiratie. 
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ciële activiteiten geeft nog wel eens aan-
leiding tot onbegrip. Waarom biedt ISVW
onderdak aan bedrijven, ook als dat niets
met filosofie te maken heeft? Waarom
heeft het gebouw de uitstraling van een
luxe hotel en waarom geven de Vrienden
een bijdrage aan de totstandkoming van
hotelkamers in plaats van aan een filosofi-
sche activiteit? 
Dat lijkt ingewikkelder dan het is. De tarie-
ven van de filosofiecursussen zijn niet
kostendekkend. Waren ze dat wel, dan
zouden ze door de hoge kosten voor (nog
meer) mensen ontoegankelijk zijn. Daar-
om is het van belang dat er ook andere
opbrengsten zijn, bijvoorbeeld van bedrij-
ven die op werkdagen als er geen filosofi-
sche activiteiten zijn, personeelsbijeen-
komsten houden of bezinningsdagen of
strategiebijeenkomsten of wat dan ook,
tegen commerciële tarieven. De netto-
opbrengst daarvan komt geheel ten goe-
de aan het cursusinstituut, dus aan de filo-
sofiebeoefening. 
Aan het bestuur van ISVW de taak om het
evenwicht te bewaken, zodat de filosofie
altijd voorop blijft staan, zoals in de statu-
ten staat. Beoefening van filosofie als
hoofddoel en de activiteiten voor bedrij-
ven als middel om dat mogelijk te maken.
Ook de winsten van de uitgeverij dienen



De ISVW heeft als doel om het
algemeen belang te dienen.
Dat doen we op allerlei
manieren, natuurlijk al ruim
honderd jaar met cursussen,
maar sinds een aantal jaren
ook met het uitgeven van
mooie boeken. ISVW uitge-
vers zag het daglicht in
2010/2011.

Door Florian Jacobs

Vanaf het begin heeft de uitge-
verij een duidelijk speerpunt: het
uitgeven van publieksfilosofische
boeken. In de kern is publieksfilo-
sofie niets anders dan filosofie (of
wetenschap) die je handiger
maakt in het leven. De geschie-
denis van de filosofie loopt over
van de schitterende denkers,
maar dat zijn wel vaak denkers
die je niet zo een-twee-drie tot je
neemt. Publieksfilosofie verdiept
zich in pittig gedachtegoed van
alle tijden en vat het in een vorm
die past bij de huidige tijd.

Hoorcolleges & boeken
De eerste uitgaven waren even-
wel geen boeken, maar hoorcol-
legeboxen. Die gingen wel al
gelijk over de grote thema’s: den-
kers van formaat, kosmologie,
natuurwetenschap, religie en
geschiedenis. Met de boxen
stopte de ISVW evenwel snel: die
liepen niet al te best. Wel zijn alle
colleges nog steeds online te
vinden.

De boeken floreerden evenwel. Alle begin is moeilijk, maar
René Gudes beklimming van de mediaolympus, hielp substan-
tieel. Het interviewboek dat Wilma de Rek over hem schreef,
‘Stand-up filosoof’, is inmiddels beland in de tiende druk. Ook
het boek dat René samen met Wim Brands maakte, ‘Sterven is

doodeenvoudig. Iedereen kan het’, hebben we al vele malen her-
drukt. Andere succesvolle auteurs zijn Miriam van Reijen, Maar-
ten van Buuren en Eva Meijer. Zij zijn bovendien regelmatig op
de ISVW te vinden als lezinggever of docent. En dan is er ook
nog de ‘Bildung scheurkalender’ die in enkele jaren is opge-
klommen tot het onderwijscadeau bij uitstek.

Filosofie voor iedereen
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‘Niets niet’
Het zou te ver voeren om hier
alle auteurs te noemen die bij de
ISVW betrokken zijn – ik volsta
dan ook met een verwijzing naar
de website https://isvw.nl/uitge-
verij/auteurs. Wel wil ik bena-
drukken dat de uitgeverij, net als
het cursusaanbod van de ISVW,
recht doet aan de woorden van
onze eerste voorzitter, J.D. Rei-
man: ‘Niets niet!’ Wie het boeken-
fonds van ISVW uitgevers door-
bladert, komt alle filosofische dis-
ciplines wel tegen – van logica
tot kunstfilosofie – en ziet boven-
dien dat de doelgroepen flink
uiteenlopen: levenskunst, kinder-
boeken, onderwijs, basisboeken,
vakliteratuur, koffietafelboeken,
vertalingen van klassieke filosofie,
zelfs poëzie: we doen het alle-
maal.

Organisch geheel 
De uitgeverij is intussen een niet
weg te denken onderdeel van de
ISVW geworden. Jaarlijks bren-
gen we zo’n 25 boeken en kalen-
ders uit. Daarnaast maken we
websites (onder meer bildungsa-
gora.com) en een (digitaal) tijd-
schrift, iFilosofie. iFilosofie onder-
streept bovendien het non-pro-
fitkarakter van de ISVW: wij stel-
len ons niet op als concurrent
van andere uitgeverijen, maar als
deel van het algemeen belang. In
dit tijdschrift nemen we immers
vooral recensies op van boeken
die we niet zelf uitgeven.

De betere boekhandel weet onze boeken goed te vinden en
onze boeken staan meermaals bovenaan in de filosofielijstjes.
De uitgeverij vormt een organisch geheel met het cursuspro-
gramma: docenten schrijven boeken waaraan zij vervolgens
een cursus wijden. De ISVW is hierin uniek: een dergelijke veel-
zijdige spin in het web van de publieksfilosofie is wereldwijd
verder niet te vinden.

Grote denkers voor een
groot publiek



Denker des vader-
lands blijkt ook
omgevallen boe-
kenkast

In het eerste
Filosofisch Café
van de Vrien-
den in 2018
interviewde
Marthe Kerk-
wijk Denker
des Vader-
lands, René ten

Bos. We leven in het Antropoceen, aldus
Ten Bos, in het tijdperk waarin de mens
de dominante factor van het toekomsti-
ge leven is geworden. Onze visie op de
verhouding mens en natuur is doorlo-
pend in revisie, maar komt nu in een
stroomversnelling. Het Antropoceen
brengt ons nieuwe vragen en dilemma’s
over de relatie mens-natuur. Ten Bos
onderstreepte zijn visie met tal van voor
de leek onbekende auteurs en onder-
zoekers. Ondanks de ernst van het
onderwerp was Ten Bos’ relaas niet van
humor en relativering gespeend. 

Kijken naar 
kunst met een
filosofische bril
18 februari ver-
zorgde Arthur
d’Asembourg
een filosofisch
café over kunst
bekeken vanuit
wijsgerig per-
spectief, Arthur
is een bekend
docent bij de

ISVW en publiceerde onlangs bij ISVW
uitgevers het lijvige boek ‘Er zit iets ach-
ter’. Aan de hand van concrete kunst-
werken liet hij zien hoe deze vaak een
visueel antwoord op filosofische vragen
zijn. Vrienden hadden de mogelijkheid
vooraf een kunstwerk uit eigen collectie
of een afbeelding van een object in te
sturen, zodat de cafébezoekers over dat
werk konden filosoferen. Dat lukte, er
ontstond een levendige discussie. Wat
zien we, wat raakt ons? 

Bert Keizer:
ethisch en 
humoristisch

Zondag 25
maart hield
Bert Keizer, filo-
soof, verpleeg-
huisarts en
auteur, in het
Filosofisch Café
van de Vrien-
den een boei-

ende en soms amusante lezing over de
de onstuitbare opmars van de medische
technologie (‘Ziekenhuisverdiepingen
vol medische diagnostiek’) en de ethi-
sche dilemma’s die deze ontwikkeling
met zich meebrengt (‘In het stiltecen-
trum, ergens in het souterrain van het
gebouw weggestopt, kun je je leed
overdenken’). 120 Vrienden waardeer-
den Keizers betoog en dronken daarna
een goed glas wijn of bier en lieten zich
de bittergarnituur goed sonstuitbare
opmars van de medische technologie
(‘Ziekenhuisverdiepingen vol medische
diagnostiek’)’ziekenhuisafdelingen vol
diagnostiek’) en de ethische dilemma’s
die deze ontwikkeling met zich mee-
brengt. (‘In het Stiltecentrum, ergens in
het souterrain van het gebouw wegge-
stopt, kun je je leed overdenken’.) 120

Vrienden waardeerden Keizers betoog
en lieten zich na afloop het bier, de wijn
en de bittergarnituur goed smaken.

Jeroen Hopster:
waar of onwaar?

Waar of niet
waar? Filosoof
Jeroen Hopster
weet er alles
van, nou ja, in
elk geval
genoeg om er
regelmatig in
Filosofie Maga-

zine over te schrijven. Lezers geloven
hem, onvoorwaarlijk, want nepnieuws is
hem vreemd. 15 april liet hij over het
onderwerp zijn licht schijnen. Kennen
we nu de waarheid? 

Agenda Filosofie Café
Vrienden

• 16 september: Florian Jacobs over
poëzie & filosofie

• 21 oktober: filosofische wandeling in
Leiden

• 18 november: zeepkist over relevante
thema’s Cafés (o.v.)

Vrienden luisteren, vragen en
filosoferen erop los in onze 
Filosofische Cafés
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De arbeidsplicht 
vernietigt mens en
natuur
Door Drs. Ing. Aad Breed

In het Filosofisch café van de
Vrienden op 17 december jl. 
heb ik een uitgebreid betoog
gehouden over het allerbelang-
rijkste onderwerp van deze tijd,
namelijk onze waandenk-
beelden. 
Vanaf de landbouwrevolutie
ongeveer 10.000 jaar geleden
zijn we door religie, overheden
en opvoeders systematisch
gehersenspoeld met verzinsels
over het bestaan van bijvoor-
beeld god, eigendom, landen,
economie, geld en arbeidsplicht. 

Taal speelt hier de centrale rol, want alleen met taal kan je mensen ficties op
de mouw spelden en ze levenslang laten geloven in dingen die in de
evolutionaire werkelijkheid helemaal niet bestaan en de afzonderlijkheid
van de dingen die wel bestaan. Taal scheidt wat onafscheidelijk is. 

Dit collectieve geloof in mythen noemt Yuval Noah Harari in SAPIENS (2017)
onze imaginaire orde en dat geloof in mythen kan je voor hetzelfde geld
ook ‘dom’ noemen. Taal is Pavlov, want met willekeurige klanken spreken
we slechts af dat ze naar iets verwijzen, terwijl die relatie er niet is. 

Waanbeelden
Vooral filosofen, journalisten en politici zijn in de loop van de tijd
doorgeefluiken van deze verzinsels gebleken. Ze praten niet over feiten,
maar over ficties. Al deze waandenkbeelden zijn niet het product van de
evolutie, maar van onze vruchtbare fantasie. Overheden, overal ter wereld,
dwingen ons al eeuwen te geloven in deze fabels met fatale gevolgen, want
honger, oorlog en milieuproblemen blijken het gevolg van ons heilige
geloof in sprookjes

Droomtoestand
Mijn conclusie is dat wereldwijd alle overheden zelf de oorzaak zijn van de
honger, oorlog en milieuproblemen. Onder het mom van vrijheid kunnen
onze rechtsstaten alle op de ‘arbeidsplicht’ geconditioneerden nu dwingen
de natuur en elkaar te vernietigen. We zitten op een zinkend schip. Massaal
laten we ons door onze overheden als zombies naar de slachtbank brengen.
Ondanks deze mens- en natuurvijandige situatie, lijkt niemand wakker te
willen worden uit deze geconditioneerde droomtoestand, laat staan te
zoeken naar een oplossing om deze gevaarlijke toestand te overleven.

Aad Breed (www.piramidestad.nl) is auteur van ‘Tralies van de taal’ (2008)

Thema’s
die 
Vrienden
inspireren

Waarover willen de Vrienden in

2018 van gedachten wisselen? 

In het Filosofisch Café van 

17 december jl. kregen ze de kans

‘op de zeepkist’ te klimmen met

een kort betoog over een thema

dat ze bezighoudt. Vier Vrienden

maakten van die mogelijkheid

gebruik: Aad Breed over de wereld

die aan domheid ten onder dreigt

te gaan, Egbert Roosma over

dementie, Stefan Steensma over

een pleidooi voor de waarheid en

Jannes Mulder over verdinging en

reïficatie. Allemaal thema’s die

maatschappelijk actueel zijn en

nog dezelfde middag tot heftige

discussies leidden. In dit

Vriendenmagazine vertellen de

vier sprekers in 300 woorden wat

ze ons te zeggen hebben. 
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Dementie: een probleem 
van een gemeenschap
Door Ed Roosma & Luuk Stegmann

Zoals veel problemen op het mentale vlak wordt dementie
weggestopt, worden de zieken opgeborgen, worden de
direct betrokkenen vaak op z’n best met woorden
gesteund en gaan we over tot de drukke orde van de dag.
Dat is begrijpelijk. 
Maar kunnen we het ons permitteren? Kunnen we het ons
permitteren om redenen van fatsoen? Kunnen we het ons
permitteren om praktische, sociale en maatschappelijke
redenen?

Volksziekte
Dementie, in al zijn vormen, is hard op weg een van onze
grootste volksziekten te worden. De gezondheidszorg kan
dat nooit in zijn eentje aan. We zullen ons op onze
collectieve verantwoordelijkheid moeten herbezinnen en
we moeten onze omgang met dementie opnieuw
doordenken.

Wat betekent het voor onze opvattingen over privacy om
behulpzaam te zijn als een demente verdwaald op straat
loopt, zich erg inadequaat heeft aangekleed, naar de wc wil
maar dat niet meer alleen kan?

Wat gaan we dan onze kinderen leren over grenzen en
grenzen overschrijden, over hoor en wederhoor, over de
complexiteit van rechtvaardigheid en ook, en dat is hier
van belang, over het je niet verschansen achter privacy,
over het nu juist niet wegkijken maar handelen en durven
aanraken als een demente in je omgeving naar de wc wil?

Eigenbelang
Wat betekent het voor autonomie als een familielid, met
beginnende dementie alleen wil blijven wonen, zelfstandig
wil koken, wil blijven autorijden? Bestaat er naast het
welbegrepen eigenbelang ook zoiets als het niet-begrepen
eigenbelang? Parkeren we deze vraagstukken bij een
indicatiecommissie of gaan we er zelf wat van denken, hoe we zelf moeten handelen, hoe we zelf in zo’n
situatie behandeld willen worden?
Steken we een hand uit naar een partner die achter de voordeur de boel draaiende probeert te houden,
brengen we de vraag ‘wanneer is de grens bereikt en moet een partner een stap terugdoen?’
nadrukkelijk in beeld?

Dringend werk aan de winkel voor de sociale en politieke filosofie om de kunst van samenleven te
kaderen.
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Ed Roosma

Luuk Stegmann
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Reïficatie opnieuw bekeken
Door Jannes H Mulder

Reïficeren (res = ding en faceren = maken) of verdinglijken is een begrip uit
de marxistische filosofie. Kort geformuleerd: arbeiders aan de lopende band
instrumenteel inzetten gericht op uitbuiting. Anders gezegd: van levende
wezens manipuleerbare dingen maken. 

In de gezondheidszorg vindt ook reïficatie plaats. Klassiek voorbeeld is het
onrustige kind dat het label ADHD opgeplakt krijgt en daarmee volgens
protocol op Ritalin moet worden gezet. Ook het immateriële proces van
sterven materialiseert zich soms tot puur de richtlijn euthanasie volgen. Door
deze verdinglijking dreigt de notie sterven achter de horizon te verdwijnen. 

Maatschappelijk fenomeen
Ik denk dat reïficeren behalve op levende wezens ook van toepassing is op
noties, abstracties en gedachten. Zo maakt reïficatie van religie het religieuze
gedachtegoed concreet en krijgt het geloof handen en voeten. In plaats van
verdinglijken heet het dan vleeswording, incarnatie of verstoffelijking.
Reïficatie maakt rituele handelingen met hosties, brood en wijn, relikwieën en
zo meer mogelijk. Deze transsubstantiatie van ‘binnen’ religie tot materiële ‘buiten’ religie is een oeroud fenomeen. 

Noties als religie alsook levende wezens worden voorgesteld als eenduidig te definiëren werkelijkheid. Het resultaat is dat
de gereïficeerde werkelijkheid nauwelijks nog bevraagbaar lijkt. De materiële werkelijkheid beschouwt men als gegeven en
onveranderbaar. Mensen vergeten dan dat het van oorsprong om een abstract iets ging dat ook op andere manieren valt
te begrijpen. Reïficatie is derhalve een maatschappelijk fenomeen dat behalve binnen organisaties ook binnen religies en
wetenschappen uitnodigt tot een eventuele de-reïficerende tegenbeweging. 

Jannes H. Mulder

Pleidooi voor de waarheid
Door Stefan Steenkamp

Waarden gaan over wat we het allerbelangrijkste vin-
den. Het zijn woorden voor wat mensen wensen. De
waarden die wij in onze samenleving erkennen als
waardevol zijn democratie, gelijkheid en tolerantie.
Wat we in dit rijtje missen is de waarheid. Kees Kraaije-
veld van de Argumentenfabriek schreef in oktober
2017 in De Volkskrant een essay over dit onderwerp.
Wat Kraaijeveld betreft moet de waarheid als waarde
weer hoog in het vaandel komen. Het streven naar
waarheid is volgens hem namelijk een cruciaal ingredi-
ënt voor beschaafd samenleven. Relativisme en
cynisme dienen we voortaan keihard te bestrijden. 

Vrijheid is een groot goed, maar zal soms moeten wij-
ken voor de waarheid. Het is niet ‘anything goes’, want
sommige uitspraken zijn nu eenmaal meer waar dan
andere. “We moeten de waarheid verdedigen tegen

relativisme, tegen gemakzuchtige tolerantie en tegen de wals van de democratische gelijkheid”, vindt
Kraaijeveld. 

Stefan Steensma



Vriendendag
ISVW zondag 
17 juni 2018
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Het bestuur van de Vrienden ISVW nodigt u van harte
uit voor onze Vriendendag op 17 juni. Deze keer geen
weekend, maar een gezellige ontmoetingsdag met
enkele formele momenten. 

10:00                      Bijeenkomst voor Goldcardhouders en
coördinatoren leesgroepen

11:00 – 12:30       ALV-agenda
                               Opening en mededelingen
                               Verslag ALV 17 juni 2017 
                               Jaarverslag 2017 
                               Jaarrekening 2017
                               Decharge bestuur over 2017
                               Jaarprogramma 2019
                               Begroting 2019 
                               Benoeming secretaris 
                               Verlies ANBI-status Vereniging Vrienden

ISVW en de consequenties
                               Vrijwilligersbeleid
                               Wervingsbeleid
                               Rondvraag
12:30                     Broodjeslunch 
13:00                      exposé Bomenplan op landgoed ISVW
14:15                      Erno Eskens: ‘Hebben bomen intelligentie?’
14:30                      Diverse creatieve workshops en/ of kunste-

naarswandeling in Leusden en omgeving.
17:00                      Borrel

Wij vragen voor de drankjes en hapjes een bijdrage van € 10
per persoon, evenals aan introducés.

Oproep

Onze jaarlijkse Vriendenbijeenkomst heeft dit jaar een com-
pact programma, waarbij de deelnemers veel ‘zelf’ doen. We
vragen Vrienden die expertise hebben op het gebied van
een van de kunstdisciplines beeldende kunst, muziek, poëzie
en voordracht en die het leuk vinden daarover een work-
shop te verzorgen, zich vóór 20 mei via de e-mail aan te mel-
den bij bestuurslid Stefan Steenkamp (steonsite@xmsnet.nl).
Ook mensen uit uw netwerk (familie, vrienden, collega’s)
mogen hiervoor aangemeld worden. Wij zullen ruimschoots
vóór de Vriendendag overleg voeren met degenen die zich
hiervoor aanmelden, over wat zij te bieden hebben en op
welke wijze dat vorm kan worden gegeven. Wij hopen op
een gevarieerd aanbod, waaruit iedereen zijn eigen keuze
kan maken. 

Bomenplan

Na de ALV en de lunch zal het middagprogram-
ma geopend worden met een presentatie van
het Bomenplan. Het ISVW-bos heeft door de
januaristorm grote schade opgelopen. Er zijn
veel bomen verloren gegaan en dat was voor de
directie van de ISVW aanleiding de Vrienden
steun te vragen voor het herstel van het bos. Het
gaat daarbij om de vraag wie een of meer jonge
bomen wil adopteren, die hij/zij zelf in het najaar
mag planten. Wij geven op de Vriendendag uit-
gebreid tekst en uitleg over dit plan. 



Vriendenactiviteiten

1.    Verruiming van het aantal Filosofi-
sche Cafés. In 2017 vond een acht-
tal Filosofische Cafés plaats, steeds
op de derde zondag van de
maand. Het aantal bezoekers
steeg aanzienlijk van gemiddeld
35 naar 75 bezoekers. Er waren
enkele uitschieters met bijna hon-
derd mensen. Het groeiend aantal
bezoekers noodzaakte ons een
toegangsprijs van € 10,- te vragen.
Dit na samenspraak met de Alge-
mene Ledenvergadering, waar
bleek dat de meeste Vrienden dit
een goede zaak vinden. 

2.    In september startten we met een
experiment met een Kidscafé o.l.v.
Brenda Raa. Velen, ook opa’s en
oma’s, raakten geboeid door de
wonderlijke vragen en diepzinni-
ge constateringen van kinderen
van 6 - 12 jaar. In 2018 krijgt dit
een vervolg en wordt parallel aan
de Filosofische Cafés ook een
Kidscafé georganiseerd.

3.   Het bestuur heeft de Vrienden uit-
genodigd zelf thema’s in te bren-
gen en zelf te presenteren. De
zeepkistsessies in januari en
december gaven daar invulling

aan. Verschillende thema’s zoals
diversiteit (ubuntu; godsbeeld in
kunst en cultuur; TEDx Talk) waren
het gevolg. Er was veel aandacht
voor Afrikaanse cultuur en muziek.
Hoogtepunten waren de discussie
met Sophie Oluwole en later in
het jaar de presentatie door
Michael Agbodo.

4.    In oktober hielden we een Filosofi-
sche Wandeling door Amsterdam,
waar ruim negentig Vrienden aan
deelnamen; een groot succes. We
bezochten de Bibliotheca Philos-
ophica Hermetica en liepen door

Het ISVW Vriendenjaar 2017 in
twaalf memorabele punten 
De Vrienden kunnen wat betreft 2017 terugkijken op een aantal geslaagde evenementen en positieve ontwikkelin-
gen. We beperken ons tot vier belangrijke thema’s: Vriendenactiviteiten, Inkomsten en schenkingen, Vriendenwer-
ving en Vriendencommunicatie.
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een zonovergoten Amsterdam
o.a. langs de verblijfplaatsen van
Descartes en Spinoza. Met dank
aan onze gidsen van de ISVW
Erno, Florian en Marthe. 

5.   Ook het Vriendenweekend in juni
2017 stond in het teken van diver-
siteit en bracht € 800,- op door
een veiling van ingebrachte schil-
derijen en boeken.

       Een dialoogsessie tijdens het
Vriendenweekend leverde in
anderhalf uur tijd een duidelijke
koers op: de Vrienden willen graag
discussiëren over actuele thema’s.
De ISVW biedt een veilige en vrije
omgeving, wat wezenlijk is voor
een goede interne dialoog. De
Vereniging kan een proeftuin van
meningen zijn. Een inhoudelijk
standpunt namens alle Vrienden
naar buiten dragen, wordt voor-
alsnog niet als wenselijk gezien.
Het bestuur zet in op reflectie op
actuele thema’s.

Inkomsten en schenkingen aan de
ISVW

6.   In de loop van het jaar kregen we
bericht dat we een tweetal lega-
ten van overleden Vrienden tege-
moet konden zien. 

7.   Door de contributieverhoging die
begin 2016 werd ingevoerd, zijn
de contributie-inkomsten in 2017

gestegen tot bijna € 48.000, wat
circa 20% meer is dan in 2015.

8.   De Vrienden konden hierdoor,
overeenkomstig de doelstellin-
gen, € 50.000 ter beschikking stel-
len om de bestudering en beoefe-
ning van filosofie door grote groe-
pen geïnteresseerden mogelijk te
blijven maken. 

Vriendenwerving

9.   In 2017 hebben zich 39 nieuwe
leden aangemeld. Het actief bena-
deren van cursisten aan het einde
van cursusweken en van bezoe-
kers op Open Dagen heeft daar-
aan bijgedragen. Het aantal
opzeggingen lag met 72 (onge-
veer 8% van het aantal leden) ech-
ter hoger, waardoor het ledenbe-
stand terugliep tot ongeveer 850
op 1 januari 2018. Als redenen
worden aangegeven: ouderdom,
overlijden, problemen met ver-
voer en genoemde contributie-
verhoging. Het bestuur zet voor
2018 in op groei van het aantal
leden.

Communicatie met de Vrienden

10. Eind 2017 is de eigen website van
de Vrienden in de lucht gegaan. 

11. De Nieuwsbrief is veranderd in het
Vriendenmagazine en heeft een

nieuw en eigentijds jasje gekre-
gen, waarvoor veel waardering
bestaat.

12. Een bijeenkomst met de Gold
Card-houders in september gaf
een constructief-kritische kijk op
het cursusaanbod, de kwaliteit-
prijsverhouding en de wijze van
communiceren met de cursisten.
Door de Vrienden en de ISVW zijn
de adviezen ter harte genomen
en worden verwerkt in een nieu-
we opzet van de Gold Card vanaf
september 2018.

Tot slot

Het bestuur is eind 2017 van samenstel-
ling gewijzigd. Marianne Douma heeft
zich om persoonlijke redenen terugge-
trokken en ondergetekende neemt haar
functie als secretaris tot de Ledenverga-
dering in juni 2018 waar. Wij zijn Marian-
ne veel dank verschuldigd voor met
name haar inbreng rond het thema
diversiteit en de aandacht voor Afrikaan-
se cultuur en muziek.

Ellie Teunissen

Secretaris a.i. Vrienden ISVW
Opgemaakt 8 maart 2018
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Coördinatoren leesgroepen 

Almere
Ellie Teunissen
Fellinilaan 130
1325 VP Almere
036 5230804
ellieteunissen@hotmail.com

Amersfoort
Godfried Reuser
Valkestraat 13 
3811 KC Amersfoort 
( 033 463 42 94
06 51 94 10 51
greuser33@gmail.com 

Amersfoort
Lamprose-Smilde
(033) 456 61 32
l.smilde@kpnmail.nl

Amersfoort e.o.
Maartje van Harderveld
Stuurboord 12
3823 TA Amersfoort
(033) 455 97 71
06 20541841
mvanhardeveld@hotmail.com

Amsterdam e.o.
Robbert Mahler
Reijgershof 2
1191 CS Ouderkerk a/d Amstel
(020) 496 85 85
robbert@mahleraandeamstel.nl

Wageningen
Sjoerd Hoornstra
Veldheimweg 2,
6871 CD Renkum
jshoornstra@gmail.com

Haaglanden 
Ernst van Beemen
Hofvliet 31,
2251 TH Voorschoten
(071) 561 79 71
06 19 83 30 11
ekbeemen@xs4all.nl

Haaglanden 
Josien Hofs
Beerze 91
3068 GC Rotterdam
010-4554119/06-12134683 
josienhofs1@gmail.com

Haaglanden
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)
Hans Tromp
Heihoekstraat 1A
5345 HC Oss
(0412) 63 80 21
hans-tromp@hetnet.nl

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

Noord-Holland Noord
Henriette Velu
Hoog en Laag 53
1851 CX Heiloo
(072) 533 16 44
henriette.velu@gmail.com

Rotterdam e.o.
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

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

Zeeland
Mw. A.F.A.M. Hummelen
Herengracht 122
4331 PZ Middelburg
(0118) 63 72 90
aypma@hotmail.com

Bestuur Vrienden:
Peter Jurgens, voorzitter
Ellie Teunissen, secretaris a.i.
Gerard Teunissen, penningmeester 
Stefan Steenkamp, bestuurslid
Paul Troost, bestuurslid communicatie 

Redactie Vriendenmagazine:
Paul Troost 
Bijdragen: Peter Jurgens, Ellie Teunissen, Gerard
Teunissen, Stefan Steenkamp, Aad Breed Jannes Mulder,
Ed Roosma, Luuk Stegmann.
Foto’s: Paul Troost, Vrienden ISVW, Betty Castelijn
Vormgeving: Henk Droog | Platland

Bezoek nu ook de Vrienden op Facebook 
en op de nieuwe website 
http://vrienden-isvw.nl/

Colofon
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U hoeft echt geen beroepsfilosoof te zijn om mee te kunnen doen in een leesgroep van de Vrienden. Juist in groepsverband,
met mensen met een verschillend filosofisch kennis- en ervaringsniveau, kunt u veel van elkaar leren. Sommige groepen nodigen
af en toe een deskundige uit om een boek in te leiden en de discussie op gang te brengen.

Zou u zich graag bij een leesgroep willen aansluiten, kijk dan in het overzicht van de leesgroepen om contact op te nemen met
een groep in uw omgeving. (Succes is overigens niet gegarandeerd: de leesgroepen bepalen zelf hun grootte en kunnen volle-
dig bezet zijn.)

Informatie & wijzingen adressenbestand e-mailen aan
paul.troost@planet.nl
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