
Voor u ligt de voorjaarseditie van de nieuwsbrief van uw Vrienden-
vereniging die dit jaar 100 jaar bestaat. Een jubileumeditie; dus met
een feestelijk tintje.  Een vereniging van Vrienden die al 100 jaar
verbonden is met de ISVW. Alle reden om daar trots op te zijn en
dat gaan we vieren met een sprankelend feest op 18 en 19 juni.
Hierover leest u meer onder het kopje Berichten van de
bestuurstafel , waar u ook de gebruikelijke stukken aantreft voor
de feestelijke Algemene Ledenvergadering.

Het thema van deze editie is dan ook de feestelijke viering van het
twintigste lustrum!
U leest in de rubriek Leusdens Dagboek een ervaringsverhaal
van Anne Marie Uhlenbeck over het eerste lustrumweekend op de
dag dat de school werd opgericht, 13 februari, maar dan honderd
jaar later.
Florian Jacobs doet een stuk geschiedenis herleven over het begin
van de vereniging en de voortgang. Laat uw verbeelding spreken
als u die oude foto's bekijkt van mensen die in hun beste kleding
naar de ISVW togen.

Zoals gebruikelijk gaat Anka Fauth In gesprek met........ en deze
keer met filosoof en docent Ed Weijers, die al zijn tiende lustrum
heeft gevierd.

Ook heeft een ontmoeting en gesprek
plaatsgevonden tussen de Vrienden Ennie
Stuker en Wieger van Dalen.

We zijn blij met de bijdragen van Jan Dieke-
ma en Sjoerd Hoornstra voor de rubriek
Berichten van en over de filosofische
leesgroepen, respectievelijk een aanmoedigingsverhaal en een
impressie van een onderzoek op basis van het boek 'Het Kwaad'
van Safransky van de leesgroep Ede.

Ook mag in deze jubileumeditie een vreugdevolle mededeling
van de ISVW niet ontbreken. Chantal Orth geeft u in haar stuk
een inzage in "haar keuken". 

Voor de najaarseditie ontvangt de redactie heel graag persoonlijke
ervaringsverhalen,  boekrecensies en ingezonden brieven.

Wij zien ernaar uit op 18 en 19 juni met u het glas te heffen en
feest te vieren. Voorts wens ik u veel leesgenoegen en een mooie,
wijsgerige zomerperiode gewenst.

Anka  Fauth
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Cursisten in de jaren zestig



Wat houdt filosofie volgens jou in?

Filosofie is voor mij filosoferen. Dat
houdt in dat je zelf denkt, kritisch,
analytisch en altijd samen met
anderen.
Filosoferen is een denkende, rationele
activiteit. Je test en beoordeelt ideeën
met je verstand.
Je denkt na over je eigen denken.

Is filosofie een wetenschap?

Nee, filosofie is geen wetenschap. 
In de filosofie vragen we ons af wat
wetenschap of kennis is.
We onderzoeken de manieren van
wetenschap en van kennis. Wat is
kennis? Waarover heb je kennis? De
condities van de wetenschap kunnen
we niet wetenschappelijk beoordelen,
omdat we dan vooronderstellen te
weten wat we nu juist willen
onderzoeken.

Hoe verhoudt filosofie zich tot andere

disciplines zoals psychologie,

sociologie en theologie?

Er zijn kanten aan filosofie die
psychologisch zijn. Wij worden
aangesproken op ons individuele
vermogen om te denken. Oscar
Brenifier heeft een koppeling gelegd
tussen beide disciplines. Hij vraagt
door waar het wringt. Hij houdt de
ander een spiegel voor. Dit vind ik
psychologisch.

Fundamentele vragen blijven bestaan:
hoe leven mensen samen?
Bij theologie denk ik aan
levensbeschouwing. Het verschil
tussen een filosofisch gesprek en een
levensbeschouwelijk gesprek is de al
dan niet persoonlijke context. In het
filosofisch gesprek is het thema en de
onderzoeksvraag voor iedereen
relevant, in het levensbeschouwelijke

gesprek komen er persoonlijke vragen
aan bod: hoe ziet mijn persoonlijk
godsbeeld eruit?

We spreken ook wel over sociale
filosofie als we fundamentele
begrippen uit de samenleving
onderzoeken.

Wat is de betekenis van filosofie voor

de mens/ voor mensen?

Filosofie is vooral filosoferen, een
gezamenlijke activiteit. De
geschiedenis van de filosofie is minder
interessant. Van het filosoferen gaat
ook een teambuildend effect uit. Men
oppert een idee. Welke waarde heeft
dat idee? Wat denken we daarover?
De bijdragen van de mensen uit de
groep zijn belangrijk. Het is goed om
te weten wat iemand denkt, maar nog
meer hoe iemand denkt. Dat leren we
dan ook waarderen.
Niet alleen de betekenis van woorden
is belangrijk (semantiek), maar ook het
gezamenlijk denken over een
vraag/probleem om daarna inzicht te
krijgen.
Het zoeken naar consensus is minder
vruchtbaar dan de verschillen leren
zien. We moeten kritisch zijn.
Daarnaast leren we om te gaan met
onzekerheden. We moeten af van de
‘quasi’zekerheden.
Het voeren van die gesprekken levert
een kritische houding op. Bovendien
wordt het in de toekomst steeds meer
nodig om op deze wijze met elkaar en
de zaken die er toe doen, om te gaan.

Heb je een levensmotto van

algemene waarde?

Ik haal graag Heidegger aan. In een
interview in ‘Der Spiegel’ verklaart
Heidegger: ‘Nur ein Gott kann uns
retten’. 
Nietzsche zei daarover God is dood,

dus hij kan ons niet vertellen wat we
moeten doen en de mens moet zelf
daarover beslissen. Dus: wat nu? Ik vind
dit een ultieme formulering van een
prikkelende filosofische vraag en de
meest extreme vorm van nihilisme. 
Verder heb ik geen motto. Een goede
vraag is beter dan een slecht
antwoord.

Je hebt geen echt motto of een

boodschap aan anderen, hoor ik je

zeggen. Heb je wel een speciale

levensvraag of thema waarin je

bijzonder bent geïnteresseerd?

Ik stel mezelf de vraag: ‘kun je het
denken verbeteren’? ‘Kun je het
oefenen’? Denken is belangrijk
voor mij. We moeten kritisch zijn. Ik zag
ooit een video waarop kinderen van
zes jaar een filosofisch gesprek voeren.

Ed Weijers

Ed Weijers studeerde filosofie
aan de universiteit van Leiden en
volgde de lerarenopleiding in
Utrecht. Momenteel werkt hij
voor Epic International,
filosofeert met groepen en
individuen in binnen- en
buitenland.
Tevens is hij coördinator van het
centrum Kinderfilosofie
Nederland en erelid van het
dagelijks bestuur van Sophia, de
Europese stichting voor de
bevordering van het filosoferen
met kinderen.

In gesprek met...
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Een nadere kennismaking met de
filosoof en de mens achter de filosoof.



Mijn volgende gedachte was dan ook
dat moeten we gaan doen.
Het onderwijs leert de kinderen af om
goede vragen te stellen en kritisch te
denken.
Filosofische vragen/problemen zijn
neutraal en hoeven persé niet te
leiden tot een conclusie.

Op welke wijze en wanneer werd je

gegrepen door filosofie?

Ik heb na de HAVO toelatingsexamen
gedaan voor de kunstacademie en
werd aangenomen.
Vader wilde daar niets van weten en
adviseerde mij nog twee jaar
atheneum te doen. Dat heb ik gedaan.
Na mijn eindexamen wilde ik toen
massapsychologie gaan studeren. Het
intrigeerde mij waarom mensen zich
hetzelfde gedragen, dezelfde kleding
dragen en gewoonten hebben.

De godsdienstleraar sprak over
Descartes; hij sprak over denken;
denken over denken. Ik kreeg in een
groepje bij hem thuis les onder andere
over het boek van Jan van Eijck:
‘Inleiding in de filosofie’. Toen was het
duidelijk, ik wil filosofie studeren.
Mijn vader vond het onverstandig en
hij zei mij ook dat je met dat vak niets
kunt.
Ik heb zes jaar in Leiden gestudeerd en
ging daarna de lerarenopleiding doen
bij de vakdidacticus Jos Kessels.
Daarna ben ik gaan lesgeven op de
PABO en wilde studenten leren hoe ze
met kinderen filosofische gesprekken
kunnen voeren. In die tijd nam ik deel
aan socratische gesprekken bij de
ISVW onder leiding van Jos Kessels.
Dat was een schokkende ervaring. Ik
werd me ervan bewust dat ik slecht
kon luisteren, moeite had om kritisch
te denken en mijn gedachten te
formuleren.
Helaas leer je niet op de universiteit
om zelf te denken. Ik vind het een
schandaal dat studenten filosofie niet
wekelijks een filosofisch gesprek
voeren. Kennelijk denkt men daar dat
wij leren denken door op ‘de
schouders van grote denkers te staan’.

Waaruit bestaan jouw activiteiten?

Waarin vind je de meeste voldoening?

Ik voer vooral denkgesprekken in
groepen en ook individueel. Ik geef
ook consulten en spreek met mensen
over wat zij denken en wat zij niet
willen denken. Daarnaast coach ik
begeleiders en kijk mee als zij aan het
werk zijn. Ik werk met kinderen,
(jong)volwassenen en ouderen.
Naast filosofische gesprekken voer ik
socratische gesprekken.
Ook geef ik trainingen, workshops,
studiedagen aan scholen over het
belang van denken.
Verder ben ik coördinator van het
Centrum  Kinderfilosofie Nederland.

Het liefst werk ik met de CoPI methode
– Community of Philosophical Inquiry
van collega en inmiddels vriendin
Catherine Mc Call. Deze methode is
zowel goed door kinderen als door
volwassenen te gebruiken. Het gaat
vooral om het argumenteren. Kinderen
leren dit door te verwoorden: ’Ik ben
het eens/oneens met……., als hij/zij
zegt….., omdat…….’. Het is een
subtiele methode waarmee je veel
kunt leren.

Kun je iets vertellen over je

docentschap bij de ISVW?

Bij de ISVW verzorg ik de
beroepsopleiding ‘Filosoferen met
kinderen en jongeren’. Het leren
dirigeren van het gesprek is het
belangrijkste van de opleiding. Hoe
kunnen de aspirant begeleiders het
filosofisch gesprek leren voeren met
diepgang, spanning en lichtheid
zonder het denken van deelnemers
over te nemen. Hoe kun je ervoor
zorgen dat deelnemers hun
denkvaardigheden zo optimaal
mogelijk gaan gebruiken?
Voorafgaand aan de opleiding geef ik
een korte cursus ‘filosofisch kompas’
met daarin ideeën uit de filosofie als

achtergrondkennis om filosofische
gesprekken goed te kunnen
begeleiden.
Ik gebruik daarbij onder andere het
boek ‘Philographics’ van Genis Careras. 
Het resultaat van de ‘fusie’ tussen
filosofie en het grafisch design levert
een collectie op van 95 grafische
ontwerpen, die complexe filosofische
stromingen verbeelden. Ik vind het
boek echt briljant.

Wat is de rode draad in je leven?

Wat een vraag! Wat in mij opkomt is:
lesgeven, ik onderwijs graag. Iemand
zei eens: ’je bent met een krijtje in de
rug geboren’. Ik heb onder meer
lesgegeven aan de Volksuniversiteit ‘
inleiding in de filosofie’ in twaalf
avonden. Ik ben daar steeds mee
doorgegaan.
Ik wil vooral mensen leren met elkaar
te denken en de lol daarvan laten
ervaren. 
Je moet ook veel oefenen om het
denken te verbeteren.
Een filosoof kan geen leidsman zijn,
wel een inspirator. Heidegger zie ik als
inspirator. 
Hij heeft een moedige poging gedaan
om een manier van denken te vinden
om over iets na te denken. Iets dat is in
de tijd en daarmee verandert. 

Kant trachtte vier vragen te

beantwoorden in zijn filosofie; aan

jou nu de beurt.

– Wat kan ik weten?

Dat is nogal een vraag! Je kunt niet iets
weten. Het concept weten moet
veranderen. We moeten eerst
begrijpen dat dingen - kunnen -
veranderen. Niet iets vertellen dat aan
het veranderen is of al veranderd is.
Woorden verwijzen niet naar iets
buiten ons, maar zijn richting-
aanwijzers.
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‘Authentiek mens-zijn is een bestaan dat zich
niet meer door het verleden maar door de
toekomst laat bepalen’. 

Heidegger
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Als je begrijpt dat het nog
ingewikkelder is dan aan het begin van
het gesprek, dan heb je inzicht
gekregen. Dit gebeurt in een goed
filosofisch gesprek.

– Wat moet ik doen?

Ik kan mijn denkvaardigheden
verbeteren. Ik ga mezelf steeds verder
ontwikkelen.
Ook trainers moeten blijven oefenen.

– Wat mag ik hopen?

Dat mensen die filosofie studeren aan
de universiteit leren een filosofisch
gesprek te voeren. Ook professoren
zullen dat moeten doen.

– Wat is de mens?

Ik heb een scriptie geschreven over
het eerste deel van ‘Sein und Zeit’. 
Over ‘Das Mann’, hoe de mens
doorsnee alledaags is en waarom dat
een fundamenteel ontologisch
probleem is.

De mens is een groot kuddedier met in
potentie iets individueels.
Iets dat maakt dat Ed Weijers Ed
Weijers is. Ik ben toch wel een idealist
en geloof niet dat het allemaal
neuronen zijn en puur materialisme.
Woorden verwijzen naar concepten,
hoe minder de woorden worden
gebruikt, des te sneller verdwijnen ze.
Er komen nieuwe concepten voor in
de plaats.

Kun je een voorbeeld geven?

Ziel en geest. Ziel is bijna helemaal
verdwenen. 

Anka Fauth

In gesprek met...

1916, cursisten in het bos
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Leusdens dagboek  

Impressies van het eerste 
weekend ISVW 100 jaar
op 13 &14 februari 

Bij het eerste weekend van een serie van
vier weekenden ter ere van het 100- jarig
bestaan van de ISVW denken we met
ongeveer 50 belangstellenden na over de
toekomst, wat de komende 100 jaar op ons
afkomt. We doen dat aan de hand van het
door René Gude in samenwerking met
anderen ontwikkelde agoramodel (zie
bildungsagora.com). Het model
onderscheidt vier levenssferen waarin ons
dagelijks leven plaatsvindt; namelijk politiek,
privé, privaat en publiek. Daarnaast
onderscheidt het model vier
trainingspraktijken: de school, de religie, de
sport en de kunst. Het model helpt om
vanuit verschillende levenssferen en met
behulp van trainingspraktijken lijnen uit te
zetten, die ons helpen vragen te stellen en
beelden te ontwikkelen over wat ons te
komende 100 jaar te wachten staat.

Dit weekend ligt de focus op
ontwikkelingen in de technologie die de
mens confronteren. Voor velen is dat een
verontrustend perspectief. Een grens wordt
overschreden. Hoe stellen wij ons op? Eerst
worden we ingepraat door Prof. Jos de Mul.
Zijn stelling is dat de mens van nature
kunstmatig is. Altijd al maakt de mens
hulpmiddelen om zijn beperkingen te
overstijgen. Van de steen, die tot bijl wordt

tot de stoommachine, de pacemaker en de
ruimtevaart. De technologische
ontwikkelingen staan nu echter op het punt
de mens zelf te verbouwen. Homo Sapiens
3.0 doemt op, die op cruciale onderdelen
door technologie veranderd kan worden.
Bijvoorbeeld, de technologie om bepaalde
menselijke vermogens uit te besteden aan
computers, zoals het geheugen of zelfs het
denken. Technologieën die wijzigingen in
ons DNA aanbrengen. Of nog ingrijpender
een opvolger van de mens schept: een
pratende, interactieve, zelfs voelende robot.
Willen we dit wel? Vallen deze
ontwikkelingen te sturen of dendert de
trein voort zonder dat we inspraak hebben?

In het tweede deel van de dag geeft Denker
des Vaderlands Prof. Marli Huijer
handreikingen hoe met zulke vragen om te
gaan. Ze stelt voor tegentechnologieën te

‘Een leven delen, jezelf stukje bij
beetje steeds meer aan die
ander prijsgeven, dat leidt tot
een band die dieper gaat dan
de banden die je hebt met
vrienden’.

Marli Huijer uit een gesprek 
over 'trouw'
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Leusdens dagboek  

bedenken, alternatieven, niet de
technologie zonder meer af te wijzen, maar
vooral een open houding aan te nemen. Op
die manier, door actieve participatie van de
gebruikers, de burgers, in te grijpen in de
richting waarop de technologie zich
ontwikkelt. Daartoe moet de publieke sfeer
behouden blijven en alle ruimte bieden
voor vrijheid van denken en spreken.
Onszelf vragen stellen of de technologie de
menselijkheid bevordert. We zien
bijvoorbeeld dat smartphones onvoorziene
positieve gevolgen hebben in Afrika waar
de marktvrouwen hun prijzen vergelijken en
aanpassen aan wat 100 kilometer verderop
gevraagd wordt. Of de vluchtelingen die via
hun smartphones de mensensmokkelaars
kunnen omzeilen. 

Met deze bagage gaan we uit elkaar in
groepen en proberen vanuit de politieke
sfeer te bedenken hoe we ons te weer
kunnen stellen. We oefenen met het
agoramodel in kleine groepen. Dat blijkt
niet mee te vallen. We komen er niet goed
uit hoe we het aan moeten pakken binnen
de korte tijd die voor de discussie
beschikbaar is.

Gelukkig is er daarna het diner, gevolgd
door een borrel en feest ter ere van het 100
jarig bestaan. Dat wordt een vrolijke boel en
tevreden stappen we laat op de avond ons
bed in. 

De volgende dag gaat Jos de Mul in
gesprek met Erno Eskens over de vraag
welke menselijke eigenschappen we willen
behouden bij het ‘maken’ van Homo
Sapiens 3.0., gesteld dat we in staat zijn
onze genen ingrijpend te veranderen. Welke

criteria te hanteren bij de keuze van
eigenschappen? Eigenschappen zijn niet
goed of slecht, de context is bepalend voor
de waarde. Bovendien is het van belang dat
er een variatie aan eigenschappen bestaat
tussen mensen. Hoe voorkomen we
genetische tweedeling in de maatschappij
met als gevolg twee soorten mensen?
Tolerantie voor onzekerheid lijkt een
belangrijke eigenschap en openstaan voor
de omgeving. Je kunnen verplaatsen in
anderen. Verder is van belang; ten alle tijden
de vrijheid van de mens te behouden en
ruimte over te laten voor alternatieven. Dan
is het tijd voor de lunch. We hebben
geproefd aan het agoramodel. Het nodigt
uit tot meer. Er volgen nog drie weekenden
waarin dat mogelijk is. 

Bij thuiskomst bekijken we een Tegenlicht
uitzending, die over nieuwe technologieën
gaat met betrekking tot liefde en intimiteit.
Het moment dat we dat allemaal virtueel
kunnen beleven zonder ons huis te verlaten,
lijkt dichtbij te zijn. Tijd om
tegentechnologieën te bedenken met
behulp van het agoramodel?  

Anne Marie Uhlenbeck, 
Rotterdam
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Wakker geschud, werd ik in die februari
namiddag op de campus Windesheim te
Zwolle. Oud-collega Wieger van Dalen en
ik bespraken het belang van filosofie voor
zijn studenten en het gedroomde belang
van de ISVW voor de wereld.   

Ik ben ingenieur in de wijsbegeerte. Bij
de Universiteit Twente is wijsbegeerte
binnen alle faculteiten een integraal
aspect, zowel in de opleidingen als
binnen de organisatie. De filosofie zit
daarmee aan de ontwerptafel. De studie
leidt ingenieurs op die ook filosofisch
onderlegd zijn en vice versa. Je leerde
denken als Aristoteles die voor het eerst
over wetenschap nadenkt.  De
universiteit neemt met deze didactiek
een unieke houding in. Na een
technische propedeuse koos ik  voor de
wijsbegeerte.  

Hier op de hogeschool hangt het af van
de opleiding of ethiek een plek krijgt. De
studenten economie bijvoorbeeld,
hebben een andere behoefte aan
filosofie dan die van techniek. Het gaat
in mijn vak om het bewuste
keuzeproces. Ik toets bij mijn
economiestudenten of ze het lef
hebben om morele vragen aan te gaan.
Ik zoek of ze de kool en de geit niet
sparen: of ze kiezen. Of ze daarbij
daadwerkelijk een oplossing hebben die
moreel hout snijdt. 

De ISVW is nu te duur geworden voor de
jongere. In de jaren ’90 sliep ik in de auto
om mee te kunnen doen aan de
cursussen van de ISVW. In die tijd was

het gezelschap bij de ISVW ook veel
meer gemêleerd. Ik zie een kloof
ontstaan tussen de nieuwe tijd en de
werkwijze van de ISVW. Je merkt hoe de
huidige instroom steeds beter
geëquipeerd is voor de huidige
maatschappij die wijzer wordt onder
invloed van de ict en media. De jeugd
krijgt energie van acties, er ontstaat een
mengelmoes en democratisering van
systemen. Stemmen in een referendum,
dat doet de jeugd niet, maar ze weten
heel goed hoe ze een actie tegen een
multinational op poten moeten zetten.
Het burgerinitiatief tegen landmijnen
had 10 jaar nodig om een mondiaal
verbod op die dingen te organiseren.
Dat is een snelheid van handelen waar
de Verenigde Naties met al haar
mogelijkheden, niet aan kan tippen. 

Wat zijn reactiemogelijkheden voor de
Internationale School voor Wijsbegeerte? 

‘School’ kan ‘overdracht’ betekenen, maar
ook ‘interactie’. En interactie gebeurt
tegenwoordig anders.  Zo heeft een
gesprek nu nieuwe vormen: een student
zegt me dat ze de zaken besproken
hebben, maar hij bedoelt dat ze in de
groepsapp hebben zitten klooien.  De
ISVW mag een school zijn, die bedoelt
mensen zich te laten ontwikkelen. De

schoolse kennisoverdracht is een veilige
en een verouderde vorm van didactiek.
Moderner en hoger leren zoekt de
ontwikkeling van kritisch zelf denkende
mensen. Mensen ervaren dan tijdens het
leren een ‘crisismoment’.  Leren gaat dan
van AU.  Mensen mogen daadwerkelijk
veranderen als ze een weekend bij de
ISVW zijn geweest. Morele problemen
moet men hier aangaan, niet uit de weg
gaan. Dit kan de filosofische ambitie van
de ISVW zijn. 

De wereld verandert en alle filosofen
staan erbij en kijken ernaar. Ik droom van
een ISVW als broeinest, met
onderwerpen als bijvoorbeeld ‘de ethiek
van de rechtvaardige belasting’. De
Tobintax komt er aan, een revolutie in
het economisch systeem waar geen
filosoof aan heeft bijgedragen. Op dit
moment verandert de wereld in een
bedrijf.  En die bedrijven pakken nu de
ethische discussie op; ze moeten wel, in
de huidige maatschappelijke
ontwikkeling. IKEA heeft met haar beleid
tegen kinderarbeid in 15 jaar meer
bereikt dan de UNESCO en EU tezamen
in 50 jaar. ISVW heb ambitie richting de
nieuwe tijden.  

We noemen ons Vrienden van de
ISVW, maar wat betekent dit?

Kennen we elkaar als Vrienden
van de ISVW voldoende? Willen
we ons laten kennen? En hoe
dan? Wanneer ken je elkaar
eigenlijk? Deze keer is het de
beurt van Ennie Stuker om een
andere Vriend te bevragen. Zij
was in gesprek met Wieger van
Dalen.

"Vriendschap is één ziel in twee lichamen".

Aristoteles

Vrienden ontmoeten Vrienden
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100 jaar Vrienden van de ISVW

Waarom werd de vriendenvereniging in
het leven geroepen en wat deed zij? In
het verslag van de vergadering van de
raad van bewindvoerders op 15 mei
1916 (toen de ISVW nog net had leren
kruipen) is te vinden dat de vrienden-
vereniging geen onderdeel van de
stichting zou zijn. Waarom niet? Welnu:
in de vriendenvereniging waren de
velen verzameld, die vooral de te geven
cursussen zouden volgen. Als deel-
nemers onderdeel van de stichting
zouden worden, zou het beleid van de
stichting in sterke mate afhangen van de
deelnemers. Daar wringt de schoen: aan
directe democratie deed de ISVW maar
niet. Overigens bemoeide de vrien-
denvereniging zich in de beginjaren
nadrukkelijker met het cursusprogram-

ma dan nu: de oproep in 1918 tot een
internationaal congres over ‘De eenheid
der Natiën’ kwam van de Vrienden en
niet van het ISVW-bestuur.

Wat had de vriendenvereniging dan wel
te doen? Daar wond haar reglement
geen doekjes om: het doel was het
geldelijk steunen van de stichting ISVW.
De oorspronkelijke naam sprak dus
boekdelen: de Vrienden bestonden om
de ISVW in stand te houden. Het type
lidmaatschap hing dan ook af van de
bedragen die leden inbrachten: je werd
gewoon lid als je minimaal ƒ 5,- gaf en
maximaal ƒ 99,-. Buitengewoon lid werd
je wanneer je jaarlijks minstens ƒ 100,-
betaalde, of eenmalig ƒ 2500,-. Je kon
ook nog erelid worden, wanneer je je

bijzonder verdienstelijk had gemaakt.
Waaruit die verdiensten zoal konden
bestaan, wordt in het reglement niet
verduidelijkt, maar een grote gift zal
zeker hebben geholpen.

De vriendenvereniging is in al die
honderd jaar onmisbaar gebleken. Niet
alleen leverde zij een substantiële
bijdrage aan de voortzetting van het
cursusaanbod (in de eerste jaren na de
Tweede Wereldoorlog was de V.t.I. zelfs
de enige bron van inkomsten), ook hielp
zij met de verschillende uitbreidingen
van de ISVW. Een zichtbare herinnering
aan alle hulp prijkt op de buitenmuur
van het restaurant van de ISVW: het
Latijnse opschrift op de eerste steen van
de uitbreiding-Van den Breemer uit
2003. “Ubi Amici, ibidem opes – De
Vrienden droegen een steentje bij”. Een
andere bijzondere bijdrage leverden de
vrienden door in het begin van de
Tweede Wereldoorlog de familie van de
toenmalige directeur Mennicke
financieel bij te staan, nadat hij door de
bezetter was afgezet en zelfs gevangen
was genomen. In zijn autobiografie Het
tijdsgewricht schrijft Mennicke dan ook
vol lof over de ISVW en haar naaste

Van vrienden heb je er nooit genoeg. Dat weet de ISVW maar al te goed. Sinds
haar oprichting is de vriendenvereniging van de ISVW nauw betrokken bij het
reilen en zeilen van de hele club. Eerst tooide zij zich nog met de naam
‘Vereniging tot Instandhouding der Stichting Internationale School voor
Wijsbegeerte (de V.t.I.)’, later kreeg zij de naam ‘Vereniging van Vrienden van de
Stichting Internationale School voor Wijsbegeerte’. Tegenwoordig noemen we
haar kortweg de Vriendenvereniging of, nog beknopter, de Vrienden. Een goede
verstaander heeft maar een half woord nodig; bij een goede vriend volstaat een
roepnaam.

Studieconferentie 1935
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betrokkenen. Van 1935 tot 1952 (met
een onderbreking tijdens de Tweede
Wereldoorlog) sleepte hij als directeur
de ISVW door moeilijke jaren heen.

De Vrienden deden en doen nog meer.
Zij waren de drijvende kracht achter het
schitterende ISVW-huisblad Amers-
foortsche Stemmen, dat dankzij hun
bijdragen tot in de jaren zeventig kon
blijven bestaan. Zij zorgden en zorgen
voor constante aanwas bij de cursussen,
voor broodnodige mond-tot-mond-
reclame, voor herkenbare gezichten
gedurende het hele jaar en voor
gezellige aanwezigheid op de open
dagen, de filosofische cafés en andere
evenementen. De Vrienden zijn
überhaupt altijd al van de gezelligheid
geweest: een willekeurige greep in het
archief leert ons bijvoorbeeld dat zij in
1948 een oproep plaatsten voor een
piano of vleugel in de ISVW. Kijk, dat is
nog eens een vriendendaad: de muren
waren nog niet herbouwd, maar aan
gezelligheid zou het ons niet ontbreken!

In recente jaren is de vriendenvereni-
ging actiever dan ooit. Zij organiseert
filosofische leesgroepen, vrienden-
weekenden, themadagen, lezingen,
cafés en wat niet al nog meer. De
Vereniging Vrienden van de ISVW
bestaat dit jaar – net als de ISVW – 100
jaar. Vlak na de oprichting van de school
(in het voorjaar van 1916) werd ook de
vereniging in het leven geroepen. En nu,
honderd jaar later, zijn beide organisaties
nog steeds onafscheidelijk, en spring-
levend bovendien. Zo is het met de
filosofie wel vaker: wat kwaliteit heeft,
wordt met de jaren alsmaar beter. Je älter
ein Wort ist, desto tiefer reicht es, noteerde
Wittgenstein eens. Daarvan maken wij
maar al te graag: Je älter eine
Freundschaft ist, desto tiefer reicht sie!

Florian Jacobs

Florian Jacobs is programmacoördinator en
redacteur bij de ISVW. Hij schreef samen met
zijn vader Frans Jacobs het jubileumboek van
de ISVW, Markante Denkers.

Dit artikel zal binnenkort verschijnen in
enigszins gewijzigde vorm in het
vriendenjubileumboek Markante Vrienden.

22 februari 1940: 20-jarig jubileum

Mennicke in 1940, waarschijnlijk voor zijn ISVW bungalow
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juist ons onvermogen goed te handelen
– dus uit onvrijheid. Geweld of groeps-
druk kunnen ons tot het kwade voeren.
Het goede is daarbij ook niet altijd zo
helder: is het altijd goed om de
wetten/regels te volgen? Of is het goede
kenbaar door meer kennis te vergaren?
We bedachten dat de vrijheid zoals
Safranski die bedoelt vooral de positieve
vrijheid is (vrij om te …), terwijl de invals-
hoek van onvrijheid vertrekt uit de nega-
tieve vrijheid (vrij van …), in de indeling
van Jesaijah Berlin. 

Cultureel bepaald kwaad 
Dit leidde ons naar de vraag of er univer-
seel kwaad bestaat of dat het kwaad vol-
ledig door tijd en plaats wordt bepaald.
Het in naam universeel goede (Rechten
van de Mens) wordt elders in de wereld

als westerse en christelijke uitvinding
gezien. De perceptie van goed en kwaad
in islamitische landen of China is wezen-
lijk anders, met respectievelijk meer
nadruk op hiernamaals en/of het collec-
tief. Mensenoffers en genitale vermin-
king zijn/worden niet overal als kwaad
gezien. Er is een belangrijk onderscheid
tussen schuld- en eerculturen. Er zijn in
het westen velen en ook enkelen in
onze leesgroep, die verwachten dat
andere culturen nog een Verlichting
gaan doormaken, of via toenemende
welvaart onvermijdelijk bij de westerse
waarden zullen arriveren.

Goede en kwade oorlogen 
We konden Safranski volgen als hij stelt
dat conflicten tussen mensen een
scheppend vermogen hebben en dat ze

Aanpak in thema’s
Nadat we eerder met veel plezier De
Romantiek van Rüdiger Safranski hadden
gelezen, kozen wij  vorig jaar een iets
zwaarder werk van hem, Het Kwaad. In
de drie bijeenkomsten, die we daaraan
wijdden, keken we steeds eerst naar wat
ieder in een serie hoofdstukken had
getroffen en het samen bespreken
waard vond. Met deze aanpak is een
boek meer de aanleiding voor een
onderzoeks-gesprek dan het onderwerp.
Een aantal thema’s sprong eruit.

Kwaad als gevolg van vrijheid of onvrij-
heid?
Safranski stelt dat het kwaad zijn bron
vindt in de menselijke vrijheid. Wij vroe-
gen ons daarop af of onze kwade daden
voortkomen uit vrijheid om te kiezen of

Leesgroep Ede kiest voor het kwaad

BERICHTEN VAN EN OVER LEESGROEPEN    
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als regel voortkomen uit zelfbehoud,
expansiedrift of behoefte aan onder-
scheid. Dit herkenden we in de klassieke
oorlog (tussen stammen, heersers), als
creatieve destructie met romantische
connotaties van een waardige oorlog
met heroïek en integriteits-codes op het
slagveld. In zulke gevallen is het kwaad
een middel voor een doel dat wel als
goed wordt ervaren. Met de grootschali-
ge, gemechaniseerde, onpersoonlijke
strijd in de wereldoorlogen is dit veran-
derd en is het kwaad niet alleen maar in
de oorlog (Kant), maar is de oorlog zelf
het kwaad.

Kwaad om het kwaad 
In alle gesprekken kwam dit fascineren-
de onderwerp aan de orde. In welke situ-
aties richten mensen doelbewust kwaad
aan zonder enige rechtvaardiging, uit
lust, zelfvernietigingsdrang of ‘de kick’?
Het lijkt erop dat in onze tijd het kwaad
om het kwaad voornamelijk als ziekte, als
afwijking wordt gezien. De Sade en Brei-
vik vinden we nu gestoord, we spreken
over hen in pathologische termen. Maar
geldt dit ook voor onverbeterlijke crimi-
nelen als Willem Holleeder, voor Mexi-
caanse drugsbaronnen, voor kampbeu-
len of voor seriemoordenaars? Het
bestaat volgens ons wel, kwaad om het
kwaad, ook in onze tijd. We blijven het
wel erg lastig vinden om hen, die doel-
bewust kwaad aanrichten gezond te
noemen. 

Bestand tegen het kwaad
Met de terroristische aanslagen in Euro-
pa doet zich de vraag voor of onze insti-
tuties, zoals Rousseau beweerde, een
bastion zijn tegen zijn het kwaad van
buiten (IS) en de mobiliserende werking
daarvan op het kwaad van binnen
(Steenbergen). In een handomdraai wor-
den burgerlijke vrijheden ingeperkt en
de staatsmacht uitgebreid. In onze tijd is
er een ongekende uitbreiding van het
ruimtebesef en een beperking van het
tijdsbesef (onmiddellijke behoeften,
#trendingtopics). Deze ontwikkelingen
voeden een sterker behoefte aan iden-
titeit en leiden tot scherpere contrasten.
Wij stemden verder in met Safranski, die
stelt dat de weerbaarheid in het westen
tegen het kwaad is verminderd door

verminderde aandacht voor het tran-
scendente, alsook voor Bildung. Elegant,
maar minder overtuigend, vonden we
zijn conclusie dat we daarom moeten
doen alsof er een god is, als basis voor
keuzes voor het goede.   

Al met al
We hebben Het Kwaad als een goed
leesbaar en rijk boek ervaren, met veel
verschillende perspectieven op het
kwaad tot aan een halve eeuw geleden
en vooral ook als een vruchtbare voe-
dingsbodem voor waardevolle gesprek-
ken over goed en kwaad in onze eigen
tijd.

Sjoerd Hoornstra

“De vreselijke aanslagen in Parijs nog vers
in het geheugen, maakte ik mijn dagelijkse
treinreis naar Delft. Ongewild toch wat
ongemakkelijk, doordat ik in mijn
achterhoofd dan denk ‘Is het nog wel veilig
genoeg om me in mensenmassa’s te
begeven’ en ‘zou dat nieuwe station in Delft
nou niet een aantrekkelijk doelwit zijn voor
de jihadisten?’ Resoluut bedenk ik me dat
die kiemen van angst nou net datgene is
waar samenlevingen door veranderen en
besluit snel ergens anders aan te denken.
Eenmaal aangekomen bij Delft, zie ik dat
onder de stoel voor me een niet lege plastic
tas ligt. De stoelen zijn helemaal leeg en
iemand is dus die tas vergeten, of… . Ik was
al wat laat op het werk en melden wat ik
gezien heb, kost natuurlijk weer tijd en
inmiddels ben ik zelf niet meer in ‘gevaar’
van die plastic tas. Ik besluit toch bij het
uitstappen naar een stations-medewerker
te lopen en vertel wat ik gezien heb.” 

Zo begint Wytze van Tricht zijn inleiding
op de tekst van Susan Neiman over
moreel gedrag. Zijn persoonlijke erva-
ring vormt het vertrekpunt voor een
levendige discussie tussen de deel-
nemers in de Filosofische gesprekskring
Zuid-Holland II. Iedere zes weken komen
zij bijeen in het Wijk- en Diensten-
centrum Bezuidenhout in Den Haag. 

En dit is nog maar één van de drie
groepen die actief zijn in deze stad. Een
blik op de adreslijst leert dat de
Hagenaars in de minderheid zijn. We
zien plaatsnamen als Almere, Voorburg,
Leidschendam, Rotterdam, Amsterdam
en Antwerpen. De oudste groep begon
in 2005 na een stimulerende bijeen-
komst van de Vrienden van de ISVW. En
nog steeds komen er mailtjes binnen bij
de coördinatoren van mensen die om
informatie vragen. 
Iedere groep heeft zijn eigen opvat-
tingen over het maximaal aantal
deelnemers, maar tien is een absolute
bovengrens. Ook de locatiekeuze
verschilt. Eén Haagse groep komt bijeen
in een café (vaak na het nuttigen van
een gezamenlijke maaltijd) een andere
zoekt het bij de deelnemers thuis.

Wat maakt het zo boeiend?
Mijn collega-coördinator Ernst van
Beemen zegt:
“Ik geniet van de avonden van de lees-
groep omdat er echt een dialoog is,
mensen voor elkaars meningen,
interpretaties en kritische noten open
staan. We nemen die inbreng van elkaar
over om onze eigen mening en interpre-
tatie te verdiepen en te veranderen. We
weten van soms saaie modellen en

Durf te denken in Den Haag

‘De tijd is de stof waar-
van wij zijn gemaakt’.
metafoor, want tijd is
geen stof, geen materie.
Wij zijn het die de tijd
maken".

Safranski uit zijn boek
Tijd. Hoe tijd en mens
elkaar beïnvloeden.
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theorieën hele leuke en zinvolle avonden te
maken, komend tot dieper inzicht en
stimulerend om weer verder te kijken, te
denken en door te gaan met een ander
boek.

Wij als groep komen zo’n 10 keer per jaar
bij elkaar thuis voor een bijeenkomst. Een
van ons kiest om de beurt (voortschrijden-
de planning) een boek dat hij of zij
interessant vindt, wil lezen en bespreken in
de groep. Het gaat om boeken over
thema’s, bijvoorbeeld tijd (Joke Hermsen) of
kernwerken uit de filosofie (Plato, Nietzsche,
Buber, Gadamer). Degene die het werk
gekozen heeft, begeleidt met aanwijzingen
voor het lezen, verwijzingen en opzet voor
bespreking op de avond zelf. Hij/zij duikt er
dus meestal zelf wat dieper in. We willen
het divers houden! Iedere keer is een ander
van ons gastvrouw of -heer en ontvangt de
club.”

Durf jij het aan?
De komende maanden komt er een
nieuwe groep bij in Den Haag. De
deelnemers kiezen gezamenlijk voor de
frequentie van de bijeenkomsten, de
locatie en vooral natuurlijk de te
bespreken teksten. Als jij belangstelling
hebt voor dit avontuur, meld je dan met
een mailtje bij Ernst van Beemen:
ekbeemen@xs4all.nl

Liever aansluiten bij een bestaande
groep?
In de groep van Angelique Schreuder
zijn nog enkele plaatsen. Als jou dat
meer aanspreekt:
aemschreuder@planet.nl

Het gaat te ver om te beloven dat onze
bijeenkomsten de garantie geven op
een beter moreel gedrag, maar met
beter denken over moreel gedrag is al
veel gewonnen.

Jan Diekema

In 2014 is de ISVW het zogenaamde
‘eeuwplan’ gestart met het oog op het
100- jarige jubileum. 

De aanleiding was de behoefte aan de
tweede vleugel met 39 extra comfort-
kamers en het tekort aan financiën om
deze te financieren. Deze tweede
vleugel is altijd al onderdeel van de
bouwplannen van 2009 geweest, maar
vanwege de economische crisis is er na
oplevering van vleugel één besloten
even pas op de plaats te maken en de
bouw uit te stellen. Maar hoe mooi zou
het zijn als het ons zou lukken om in het
jubileumjaar met de uitbreiding te
kunnen starten.

De betrokkenen bij het eeuwplan
kwamen met regelmaat bijeen om te
brainstormen hoe we de middelen
bijeen konden krijgen om in 2016 te
starten met de bouw van de nieuwe
kamers. In deze groep zaten vertegen-
woordigers van de Vereniging van
Vrienden van de ISVW, Stichting Perseus,
het curatorium van de ISVW en uiteraard
van de ISVW zelf.

Zo zijn er vijf eeuwcertificaten ontwik-
keld met de afbeelding van filosofische
boegbeelden, de afbeeldingen zijn
replica’s van etsen van de Amersfoortse
kunstenares Hadewijch Ouwendijk. Eén
certificaat kost € 500,-, bij aanschaf van
de gehele serie krijgt men een originele
ets naar keuze cadeau. De opbrengst
van de certificaten is bestemd voor de
nieuwe hotelvleugel. Ook in 2016, ons
jubileumjaar, zijn de mooi ingelijste
certificaten nog te verkrijgen. Over 100
jaar, in 2116, kunnen de certificaten
verzilverd worden tegen de originele
aankoopprijs. Leuk cadeau voor uw
(klein)kinderen?

Daarnaast zijn er talloze bedrijven
benaderd met de vraag hoe we een
samenwerking kunnen opzetten, die
uiteindelijk zou moeten leiden tot de
bouw van de tweede vleugel. Al is het
maar door (meerdaagse) vergaderingen
te boeken waardoor we op een moment
de vleugel alsnog zelf zouden kunnen
financieren. Dit laatste heeft een aantal
nieuwe bedrijven opgeleverd, die nu
gebruik maken van de faciliteiten van
het landgoed. 

Stichting Perseus heeft een lening van 
1 miljoen euro toegezegd tegen zeer
vriendelijke voorwaarden waardoor de
plannen serieus dichterbij kwamen. De
ISVW is daar zeer dankbaar voor.
De Vrienden hebben ook weer een
groots vriendengebaar gemaakt en dat
is zeker niet voor het eerst, door 2 ton te
schenken aan de ISVW!

Al met al bracht ons dat op de goede
weg naar nieuwe kamers waar we
dringend behoefte aan hebben om het
financiële fundament, de exploitatie van
het landgoed onder ons filosofisch
instituut, sterker te maken. Maar
helemaal waren we er nog niet, voor een
gehele nieuwe vleugel was nog steeds
een substantieel bedrag nodig. 

Inmiddels werd de behoefte aan betere
kamers steeds duidelijker. Landgoed
ISVW krijgt in de voorzichtig aantrek-
kende markt steeds meer aanvragen van
bedrijven en overheidsinstellingen die
door de weeks gebruik willen maken
van de zalen en kamers. Maar zoals al
jaren duidelijk is nemen die groepen
geen genoegen met de sobere
standaard eenpersoons kamers. En 39
comfortkamers zijn snel gevuld, waar-
door deze bedrijven hun vergaderingen
en trainingen toch maar elders

LEESGROEPEN    

Stand van zaken
uitbreiding kamers
Landgoed ISVW

VAN DE ISVW   
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onderbrengen. Hoe frustrerend, deze
omzet hebben we hard nodig om de
cursussen en opleidingen te financieren.
Vol goede moed is plan B ontstaan, de
bouw van een halve vleugel en de
upgrade van 20 standaard kamers. Het
financiële plaatje ziet er dan ineens
anders uit en is meer binnen hand-
bereik.

Eerst hebben we een ‘proefkamer’
gemaakt om te kijken of de upgrade van

een standaardkamer wel bij de behoefte
van de zakelijke gast aansluit. Dat blijkt
het geval te zijn. Daarnaast is er uitge-
zocht of een halve vleugel (financieel)
haalbaar is en of er op termijn alsnog
een hele van te maken is, wat het geval
is.

Ineens lijken de plannen en de haal-
baarheid daarvan met dit aangepaste
plan een positieve wending te krijgen.
Voor het restant van de financiering zijn

we nog in gesprek met derden, hopelijk
kunnen we u dit jaar nog laten weten
dat het eeuwplan geslaagd is.

We houden u op de hoogte!
Hartelijke groet,

Chantal Orth
directeur
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Algemeen
Het bestuur heeft voor het jaar 2015 vier
thema’s centraal gesteld.  de Vriendenbin-
ding, het verhogen van de financiële bij-
dragen, Vriendenwerving, en de commu-
nicatie naar de Vrienden. 
Begin 2015 had de Vereniging 982 leden.
Begin 2016 zijn dit er 962. Als motief voor
uitschrijven wordt veelal de hoge leeftijd
opgegeven als belemmering om naar
Leusden te komen.
Het bestuur kwam vijf keer bijeen; er wa-
ren twee Algemene Ledenvergaderingen,
in juni en in september. Voor de Algeme-
ne Ledenvergadering van 2016 zijn door
de secretaris profielen opgesteld voor
penningmeester, secretaris en bestuurslid
communicatie. De drie huidige bestuur-
sleden treden af, omdat zij de statutair
toegestane twee termijnen hebben vol-
gemaakt. De wervingsactie voor de vaca-
tures in 2016 werd eind december 2015
per mail en via de website gestart.
Het bestuur  had onderling frequent con-
tact digitaal en telefonisch. En de voorzit-
ter hield de successen en activiteiten
goed bij.

Vriendenbinding  Vriendenweekend
Voor het eerst in de geschiedenis heeft
het bestuur een Vriendenweekend geor-

groepen, die met vragen zitten. Het
bestuur is hem hier zeer dankbaar voor.
Ook organiseren we een bijeenkomst
voor voorzitters en coördinatoren van
leesgroepen om ervaringen uit te wisse-
len. In de Nieuwsbrief is extra aandacht
aan leesgroepen besteed.
Het bestuur wil de banden met de lees-
groepen nauwer aanhalen en faciliterend
zijn, als hier behoefte aan is.

Filosofische Cafés
In 2015 zijn vier Filosofische Cafés geor-
ganiseerd op zondagmiddagen. De be-
langstelling en het enthousiasme daar-
voor waren bijzonder groot, de discussies
inhoudsvol en gedreven.

Eeuwfeest
Het bestuur zette voor het Eeuwfeest van
de Vrienden in 2016 in grote lijnen een
feestelijk programma voor twee dagen
uit; ze zette gedachten voor een Vrienden
Eeuwboek op een rij en startte een wer-
vingsactie voor Valentijnsdag. Daarnaast
werkte het bestuur mee aan inbreng voor
het Eeuwboek van de ISVW: Markante
Denkers.

Contributieverhoging
In de Algemene Ledenvergadering van 27
september 2015 is unaniem besloten om
de contributie te verhogen van € 35 naar
€ 50 en de leden daarnaast twee moge-
lijkheden te bieden tot een extra financi-
ele bijdrage. Doel van de verhoging is om
de ISVW ook in de toekomst substantieel
te ondersteunen. 
Daarbij waren verschillende overwegin-
gen. Bijvoorbeeld dat de schenkingen van
de Vrienden aan de ISVW de afgelopen
jaren aanzienlijk zijn geweest. Maar deze
waren voor het overgrote deel alleen
mogelijk door de groei van het vermogen
van de Vrienden. Deze vermogensgroei
was het gevolg van stijgende beurskoer-
sen en dividenduitkeringen op aandelen.
De komende jaren ligt een dergelijke
groei niet in de lijn van de verwachtingen.
Bovendien is het vermogen van de Vrien-
den door de verschillende schenkingen
aan de ISVW nu aanzienlijk minder groot
dan een aantal jaren geleden. De vermo-

ganiseerd. Het thema was Vriendschap en
werd op humoristische actieve wijze
ingeleid door Catharina de Haas. De mid-
dag werd door iedereen besteed aan een
puzzeltocht langs het filosofenpad. 
’s Avonds vond de salon van Epicurus
plaats met gedichten en verhalen van de
Vrienden. Het weekend werd  afgesloten
met een excursie; er waren drie scenario-
’s waar uit te kiezen viel: een stadswande-
ling in Amersfoort, een bezoek aan de
herdenkingsplaats van soldaten uit de
eerste wereldoorlog in Leusden en een
boswandeling. 
Het weekend werd als zeer succesvol
ervaren. Met als kanttekening dat er nog
meer overdracht of interactie over filoso-
fie in het weekend mag. Er waren ruim
veertig Vrienden aanwezig. Stefan Steen-
kamp heeft zich hiervoor enthousiast
ingezet.

Leesgroepen
Een aanverwante activiteit van de Vrien-
den zijn de leesgroepen. Over het hele
land zijn deze verspreid. Jannes Mulder
heeft alle coördinatoren met een korte
vragenlijst benaderd. Het bestuur heeft de
resultaten van het onderzoek op een rij
gezet. Dat heeft ertoe geleid dat Jannes
als klankbord wil functioneren voor lees-

BERICHTEN VAN DE BESTUURSTAFEL   

Jaarverslag Vrienden ISVW 2015

Het Feest van de Eeuw mag
u niet missen!

Ter herinnering: onze Vereniging Vrienden van de
ISVW bestaat honderd jaar! Op zaterdag 18 juni
en zondag 19 juni vieren wij dit feest van de eeuw

graag met elkaar. We hebben op het
prachtige landgoed in Leusden een
feestelijke Algemene Leden-
vergadering, een uitgebreide borrel,

een feestdiner met act en speeches
en een swingend Sixties-feest!

Dresscode dansfeest: iets van ‘the Sixties!’ 

Meld u snel aan – uiterlijk 11 juni a.s. – op
www.isvw.nl/activiteit/eeuwfeest-vrienden-isvw/ of
stuur een email aan info@isvw.nl.
Graag tot ziens op ons Feest van de Eeuw. 
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genswinst zal ook daarom veel kleiner
zijn.
Een andere overweging was dat de con-
tributie sinds 2006 niet meer is verhoogd,
terwijl de activiteiten van de vereniging
zijn uitgebreid, onder andere met filosofi-
sche cafés. Bovendien leeft bij veel leden
de wens om de activiteiten de komende
jaren zo mogelijk verder uit te breiden.

Vriendenwerving
Voor het werven van Vrienden zijn alle
(oud)cursisten en cursisten van Filosofie
in ’t Land aangeschreven. De Algemene
Ledenvergadering suggereerde om pre-
sentjes te geven bij ledenwerving. Nieu-
we Leden krijgen toegang tot de filosofi-
sche cafés. 
Een gestarte cadeaubonnenactie , waar-
bij Vrienden een “kennis” Vriend konden
maken, leverde zeven Vrienden op. Het
bestuur beraadt zich nader op acties om
Vrienden te werven. Ideeën hieromtrent
zijn altijd welkom.  

Vriendencommunicatie
Er werden twee nieuwsbrieven uitge-
bracht. Hierin stonden naast de formele
stukken voor de Algemene Ledenverga-
deringen, de berichten van leesgroepen,
interviews met docenten en Vrienden
kennismaken met verwante instellingen
en het Leusdens dagboek. De Vrienden
kunnen zelf artikelen schrijven en worden
door Anka Fauth ook vaak rechtstreeks
benaderd. Anka is de eindredacteur en
heeft dit werk met enthousiasme en
nauwkeurigheid verricht.  
Bovendien werden de Vrienden via gere-
gelde e-mail berichten geattendeerd op
Filosofische Cafés en andere evenemen-
ten.

Overleg met directie ISVW
Met Chantal Orth en Erno Eskens, die als
directie ISVW bij de bestuursvergaderin-
gen aanwezig zijn, is frequent overleg
over de exploitatie, over de nieuwbouw,
over het aanbod van cursussen en over
de toekomstplannen. We werken goed
samen.

Gezamenlijk bestuursoverleg ISVW en
Vrienden
In een gezamenlijk bestuursoverleg is uit-
gebreid gesproken over de relatie tussen

Namens het bestuur Vrienden ISVW
Peter Jurgens, voorzitter 
Ellie Teunissen, secretaris 

ANBI instelling en het versterken van
inkomsten. Tevens kwam de bouw van
een eventuele tweede vleugel aan de
orde. Chantal Orth informeert de leden
hierover via de Nieuwsbrief.
Namens de Vrienden is Anke van Kampen
in het ISVW bestuur benoemd. Zij onder-
houdt frequent contact met de voorzitter
van de Vrienden – Peter Jurgens – over de
agenda van de ISVW , adviseert en infor-
meert de Vrienden. 

Voor 2016 hadden we een ambitieus pro-
gramma opgezet.  Veel zaken zijn in gang
gezet.  In 2017 willen we daar een vervolg
aan geven. Daarbij houden we onze doel-
stellingen van het beoefenen, genieten en
verspreiden van het filosofische gedach-
tengoed en de continuering van de ISVW
goed in de gaten. 
Voor 2017 presenteren we het volgende
programma:

Vriendenbinding
1. We organiseren vier keer een Filosofisch

Café, een Vriendenweekend en een filo-
sofische Vriendenreis.

2. We nodigen Vrienden uit om ook zelf
Vriendenactiviteiten te organiseren. 

3. De Vrienden in de leesgroepen worden
uitgenodigd hun ervaringen in de lees-
groepen met andere groepen te
bespreken, via artikelen of bijeenkom-
sten op de ISVW.

4. We willen de resultaten van de evalua-
ties van cursussen en eventueel enquê-
tes aanwenden om de inbreng van de
Vrienden op het cursusaanbod te ver-
sterken.

Vergroten van inkomsten 
1. We vergemakkelijken en stimuleren het

betalen van de contributie en het doen
van extra bijdragen en giften.

2. We zorgen voor voortdurende aandacht
voor het rekeningnummer van de Vrien-
den van de ISVW in al onze communi-
catiemiddelen

3. We promoten actief vijfjarige schenkin-
gen en brengen periodiek de mogelijk-

heid van schenking van nalatenschap-
pen onder de aandacht. 

4. We voeren ook anderszins een actief gif-
tenbeleid, bijvoorbeeld ten aanzien van
verjaardagsgiften aan de  Vrienden,
schenken van boeken en organiseren
van veilingen.

Vriendenwerving
1. We streven naar meer nieuwe Vrienden

en benaderen in overleg met de ISVW
nieuwe doelgroepen hiervoor.   

2. We zoeken actief ambassadeurs om de
Vrienden van de ISVW te promoten.

Communicatie Vrienden
1. De Nieuwsbrief van de Vrienden komt

twee keer per jaar uit. 
2. De email-alerts aan Vrienden om hen te

attenderen op evenementen, zullen we
in vorm en frequentie wat meer regule-
ren.

3. De Vrienden ontwikkelen, met het oog
op meer zichtbaarheid, een eigen web-
site, gelinkt aan en in de stijl van de
ISVW.

Het bestuur heeft veel positieve reacties
gekregen van Vrienden op de vraag of ze
incidenteel ingeschakeld willen worden
om iets te doen voor de Vrienden en de
ISVW.  De hoofdlijnen van dit programma
vormen de basis voor de activiteiten in
2017.

Namens het bestuur: 
Ellie Teunissen, secretaris 

Programma Vrienden 2017

Het is gebruikelijk dat u op deze
pagina het verslag van de
Algemene Leden-vergadering
aantreft. U heeft het verslag van de
ALV van juni 2015 reeds
goedgekeurd en vastgesteld. Het
verslag van de extra Algemene
Leden-vergadering van 27
september 2015 is gepubliceerd in
nummer 2 - november 2015. Ook
kunt u het nogmaals lezen op de
website.



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
Enkweg 22
6881 MA  Velp
telefoon: 026 7370057
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
Ellie Teunissen, secretaris
Lex Bolwerk, penningmeester
Stefan Steenkamp 
Anka Fauth

Redactie Nieuwsbrief:
Anka Fauth
Redactieadres:
ankafauth@gmail.com

Opmaak
Henk Droog | Platland

Contactadres bestuur: 
vrienden@isvw.nl
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