
Zoals aangekondigd treft u hier de vernieuwde, kleuriger
voorjaarsnieuwsbrief.
'Een nieuwe lente, een nieuw geluid', een nieuwe opmaak.

Las u in de najaarsnieuwsbrief een brief van René Gude
'De ISVW en ik', in deze nieuwsbrief leest u twee verhalen
over afscheid en herinneren van zowel een docent en
vriend, Jan Flameling als een cursist, Stefan Steenkamp. Een
eerbetoon aan René.

In de rubriek In gesprek met..... een interview met filosoof
en docent Erik Boers.
Inmiddels hebben Vrienden van de vereniging een week-
end samen beleefd - het Vriendenweekend - op 2 en 3
mei. Een korte impressie hierover leest u onder het kopje
Leusdens Dagboek.
Ditmaal ziet u geen bijdrage van en over de filosofische
leesgroepen, niet omdat zij niet actief zijn.
Enkele maanden geleden heeft een mooi initiatief van een

betrokken Vriend mede geleid tot
een enquête onder de coördinatoren
van de leesgroepen. De resultaten zijn
binnen en u leest in een volgende
nieuwsbrief meer hierover.
Zoals gebruikelijk leest u in deze
nieuwsbrief ter voorbereiding op de
Algemene Ledenvergadering op 14
juni de gebruikelijke stukken in de rubriek Berichten van
de bestuurstafel.
Een uitnodiging voor deze ledenvergadering en het filoso-
fisch café treft u ook in de nieuwsbrief aan. 
Nogmaals zullen wij dan stilstaan bij het overlijden van
René Gude. In gedachten zijn we met hem en zijn familie.

Rest mij nog u een fijne, ontspannen en wijsgerige zomer
te wensen.

Anka Fauth
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In de auto op weg naar Wassenaar, waar
mijn oude blinde moeder woont, hoor-
de ik op de radio: “René Gude, Denker
des Vaderlands, is overleden”. 
De laatste keer dat ik hem sprak, zat
René in de auto. Ik had hem gebeld om
een afspraak te maken. Hij zei: ‘Bel vol-
gende week, Jan. Ik ben nu op weg naar
het Zwarte Woud.’  Terwijl ik zijn woor-
den hoorde, voelde ik zijn vreugde te
leven, er nog steeds te zijn. 

De eerste dagen na het overlijden van
René vroegen mensen mij:  ‘Hoe is het
nu, Jan?’ Ik zei dan met een lichte glim-
lach: ‘Ach, hij heeft ons wel goed voorbe-
reid op zijn vertrek.’ 
Maar toch…

Wij zullen je missen, René.
Wij, diegenen in Nederland die belang-
stelling hebben voor filosofie en die
Nederlandse filosofen, die een breed
publiek willen laten kennismaken met
filosofie en filosoferen, zullen je missen.
Drie jaar geleden schreef ik aan de Bur-
gemeester van Amsterdam het volgen-
de: 

‘Stel dat u mij zou vragen de naam te
noemen van diegene die de afgelopen
twintig jaar het meest heeft bijgedra-
gen aan de opvallende groei aan
belangstelling voor filosofie in brede
kringen van de Nederlandse samenle-
ving, zou ik zonder enige aarzeling
antwoorden: René Gude.
Gedurende de jaren dat hij hoofdre-

dacteur was van Filosofie Magazine
werd dit blad het meest gelezen tijd-
schrift voor filosofie in West-Europa.

De afgelopen jaren heeft hij als direc-
teur van de Internationale School voor
Wijsbegeerte – door een scala aan
maatschappelijk en levens-praktisch
relevante programma’s en door gere-
nommeerde buitenlandse filosofen als
Martha Nussbaum en Peter Sloterdijk
uit te nodigen – steeds grotere aantal-
len mensen naar Leusden weten te lok-
ken.

Met zijn activiteiten heeft hij filosofie
de plek teruggegeven die zij ooit had in
de stadstaat Athene: in de publieke

Afscheid
In memoriam René Gude
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Herinnering
Ik kende René Gude niet persoonlijk. Hij introduceerde bij mij echter een
ander soort vriendschap, namelijk die met de filosofie. Een metgezel waar je
voortdurend mee in gesprek bent en die je leert kritisch naar je eigen
gedachten en gevoelens te kijken. Maar die je ook troost geeft als de verwar-
ring toeslaat of als je boos bent, omdat die andere metgezel, het leven - dat
gedoetje zoals René het noemde - je weer eens een rotstreek heeft geleverd.
Een vriend ook, die daarbij geen flauwekul duldt en die je aanspoort jezelf
goed onderhanden te nemen, als je zielig in een hoekje slachtoffertje zit te
spelen. 

René was een docent die op een cursusdag ergens in de winter op zijn
Gudeaans zijn verhaal stond te vertellen en dus onze volle aandacht had,
maar plotseling naar het raam liep en naar buiten keek. Wij stonden van het
ene op het andere moment naast hem naar een grote vreemde vogel met
een prachtig wit verendek te staren. Iemand riep: “Dat is een sneeuwuil.” Een
zeldzame verschijning. Het duurde daarna even, voordat ons onderwerp weer
de filosofie was. En René bleef zich er tijdens dat cursusweekend steeds maar
weer in bewondering en verwondering over verbazen dat hij voor het eerst
in zijn leven een echte sneeuwuil had gezien. 

Toen René te horen kreeg dat zijn gedoetje – waar hij overigens zielsveel van
hield – ten einde liep, realiseerde hij zich ook dat hij in ander vaarwater
terecht was gekomen. Hij bedacht daar een prachtige metafoor voor. In
razende vaart voer hij in een speedboat naar de horizon, die wel in het zicht,
maar buiten bereik bleef. Totdat het beest van de kanker hem in het oog
kreeg en hij zich gedwongen voelde die recht in de bek te kijken. Ineens was
de speedboat veranderd in een roeiboot en zat hij met zijn rug naar de hori-
zon. De snelheid was eruit, maar het uitzicht was een stuk beter. Wat hij zag,
was zijn leven dat er al die tijd wel was geweest, maar waar hij nu een betere
kijk op had.

Hoe vaker hij het in die laatste maanden over de dood – zijn eigen
naderende dood – had, hoe meer je besefte dat hij het vooral over het leven
had. Hij liet merken, dat hij eigenlijk nog wel wat langer zou willen ronddob-
beren, maar dat je niet bang hoeft te zijn voor de enige zekerheid die het 
leven geeft, namelijk dat er een einde is. Of eigenlijk ook niet, want met de
laatste zin in een van zijn laatste brieven was hij voor mij niet alleen Denker
des Vaderlands, maar werd hij ook Trooster des Vaderlands. Die zin luidde: 
“Jullie zijn het leven na mijn dood”.

Stefan Steenkamp

“Het leven kan alleen achterwaarts begrepen
worden, maar het moet voorwaarts worden
geleefd”.

Kiergegaard

sfeer – bij maatschappelijke debatten,
in trainingen voor beleidsmakers in
Den Haag - en (in 2009) op het Konink-
lijk Paleis op de Dam.’

Gisteren stond ik – na een weekeinde
aan de ISVW waar ik in het kader van de
Basisopleiding Systematiek van de Filo-
sofie esthetische kwesties besproken
had – na enig zoeken op de met bloe-
men bedekte plek (‘XIA35’) op de
begraafplaats aan de Dodeweg waar ‘jij’
ligt. 

Ik herinnerde mij hoe jij was: je geest-
drift: het tomeloze enthousiasme waar-
mee je aan onze gemeenschappelijke
filosofische projecten werkte; je wijsheid:
de manier waarop jij - “Kapitän Ahab, ein
Peripatetiker auf Krücken” (Peter Sloter-
dijk: Zeile und Tage) – ons toonde hoe
met elkaar te spreken over de dood, hoe
ons samen voor te bereiden op het ster-
ven, hoe een andere omgang met het
onontkoombare mogelijk is; je warmte:
hoe je mij begroette wanneer ik de ark
opstapte: “Dag lekkere, gekke gozer van
mij!”.

Ik zal je missen, René.

Jan Flameling 
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Wat houdt filosofie in?

Filosofie heeft te maken met de
onontkoombare neiging van ons om
dingen te willen begrijpen.
We willen de wereld leren begrijpen en
de manier waarop we in de wereld zijn. 
Elk mens is begiftigd met die
mogelijkheid om te begrijpen.
Dat is een oneindige bezigheid.  De
filosofie moet ook leren maat te
houden.

Hoe verhoudt filosofie zich tot andere
disciplines?
Staat filosofie boven de wetenschap
of omgekeerd?

Filosofie is in de eerste plaats op zoek
naar waarheid en betekenis en dit zijn
verschillende begrippen. 
‘Verhouden’ is een verkeerd vertrek-
punt; filosofie moet zich niet
verhouden tot de wetenschap. 
Het is een breder begrip; het is
‘phronesiologie’- het ontwikkelen van
praktische wijsheid.
Hoe moet ik leven en samenleven? 
Vragen als ‘wat is de zinvolheid van het
leven? wat is wijsheid?’ zijn belangrijk. 
Wijsheid is niet alleen cognitief, maar
heeft te maken met goed handelen,
het nastreven van goede richtlijnen.

Welke betekenis heeft filosofie voor
de mens?

Denken is een intellectuele
vaardigheid.  Elke mens wil leren
begrijpen. ‘Wat is belangrijk in het

leven?’  Er is geen filosofie buiten het
gesprek. We voeren een goed en
zinvol gesprek in een ruimte waarin
we vrij kunnen spreken.  We
bevestigen en scherpen ons inzicht
aan.
Het gesprek is een archetype van de
filosofie. Het biedt mensen betekenis
en volheid.
Door samen te zoeken naar betekenis
ontstaat verbondenheid;
verbondenheid in betekenis.
Naast vrijheid kan het ook verwarring
en onzekerheid brengen.
Vanzelfsprekendheden brengt het
zeker niet.

Kun je een levensmotto geven van
algemene waarde?

Gadamer:  ‘de ander zou wel eens
gelijk kunnen hebben’. Je moet je
openstellen voor de ander. Je hebt
anderen nodig, omdat het leven te
complex is.  Je streeft altijd naar een
antwoord.

Heb je een speciale levensvraag of
thema waarin je bijzonder bent
geinteresseerd?

De mens wordt niet opgevoed, maar
‘grootgepraat’. 
Ik vind het interessant om na te gaan
wat er in een gesprek gebeurt.
Kun je samen nadenken?  Een goed
gesprek voeren blijft lastig. 
Er speelt van alles in een gesprek:
gevoelens, sluimerende - niet
uitgesproken - gedachten.

Wat gebeurt er in de tijdsbeleving
van iemand die aan het woord is?
En wat bij iemand die luistert? Daar
zou ik wel eens onderzoek naar
willen doen.
Er ontstaat een soort denken door
elkaars aanwezigheid. Het
interacteren tussen mij en de ander.
Het samenzijn is de basis. Soms zijn
er geen antwoorden en dat hoeft
ook niet.
De mens heeft behoefte aan sociaal
contact.
Alles wat ik professioneel doe, heeft
altijd te maken met gesprekken
voeren, vorm geven aan iets.
Ik voer al gesprekken vanaf de
middelbare school.

Erik Boers

Erik Boers studeerde filosofie
en Nederlandse taal en letteren
aan de Vrije Universiteit (VU). 
Hij heeft meerdere publicaties
op zijn naam staan; onder
andere “Vrije Ruimte,
filosoferen in organisaties”,
“Het gesprek aangaan”.
Momenteel werkt hij aan een
promotieonderzoek 
om de Socratische methode
volgens Nelson en Heckmann
te vergelijken met een andere
benadering van de Socratische
dialoog, geinspireerd door het
denken van Gadamer.
Dit najaar verzorgt hij bij de
ISVW de beroepsopleiding met
het thema ‘Wilskracht’.

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

“Dat wat me niet doodt, maakt me sterker” .
uit “Also sprach Zarathustra”  

Nietzsche
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Op welke wijze en wanneer werd je
gegrepen door filosofie?

Al op de middelbare  school werd mijn
interesse voor filosofie gewekt. 
Dit is een geleidelijk proces geweest.
Thuis hadden wij een grote
boekenkast. Het begon met
kleuterboekjes en jongensboeken over
de zeevaart; spannende boeken. Toen
stapte ik over op literatuur,
bijvoorbeeld Hubert Lamp; magisch
realisme. Daarna las ik Sartres ‘Jaren
des onderscheids’, een soort
autobiografie. Mijn vader had boeken
als ‘Inleiding in het denken van Marx,
Sartre, Goethe, Freud’.  Om het wat
systematischer aan te pakken, ben ik in
mijn vrije tijd Störich gaan lezen.
Geinspireerd door goede docenten
Duits, geschiedenis en
maatschappijleer,  schreef ik in de
vijfde klas een scriptie over Nietzsche
en het nihilisme.  
Als 17-jarige gaf me dat een gevoel
van geestelijke vrijheid. 
Ik heb toen een eed  gezworen: “dit wil
ik vasthouden”.  

Uit welke activiteiten bestaat jouw
werkzaam leven?
Wat geeft je de meeste voldoening?

Mijn werkzaam leven wordt
gekenmerkt door  verbetering van het
gespreksklimaat in organisaties.
Ik begeleid groepen en individuen. 
Ik begeleid filosofische gesprekken 
in organisaties, geef training in
gespreksvaardigheden,
dialoogvaardigheden, het voeren 
van bezinnende gesprekken. 
Ook verzorg ik werkcolleges aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam, waar
zowel mijn ouders als ik hebben
gestudeerd.
Ik werk voornamelijk in Nederland,
maar ook internationaal. Zo had ik
onlangs een groep van 15 deelnemers
uit 12 landen. 
Het is belangrijk dat ik scherp en open
blijf, snel kan schakelen en de ‘taal
spreek’ van de verschillende en steeds
wisselende groepen, waarmee ik werk.
De vaardigheden - spreken; luisteren;
schrijven en lezen- hoor ik in huis te
hebben.

Gesprekken leiden en begeleiden
geven mij de meeste voldoening. Rust
teweegbrengen in de vorm van
aandacht en concentratie. De groep
komt tot ‘collectieve wijsheid’ en er
ontstaat een klimaat van geestelijk
voelen;  een vrijmoedigheid om te
durvan zeggen wat je wilt zeggen.
Als het lukt om een goed bezinnend
gesprek op gang te krijgen, waardoor
mensen hun bevlogenheid
(terug)vinden, waardoor mensen zich
met elkaar verbonden voelen,
waardoor mensen de verbanden zien
met de gemeenschap buiten de
organisatie en waardoor mensen zicht
krijgen op de tijd waarin we leven. Dat
geeft mij veel voldoening.

Wat is je rol bij de ISVW? Hoe is de
samenwerking ooit begonnen?

Als student ben ik ooit op een ISVW
conferentie over wetenschap en
samenleving beland en dat beviel
goed.
Ik heb gewetensbezwaar aangetekend
tegen militaire dienst. Mezelf laten
afkeuren vind ik ‘niet kunnen’. Ik wilde
graag wat terugdoen voor de
samenleving die mij zoveel kansen
biedt. Een prachtige anderhalf jaar ben
ik aan de slag gegaan als docent onder
leiding van Paul Wouters en Erik
Heijerman. Ik organiseerde en leidde
cursussen, faciliteerde socratische
gesprekken, organiseerde
intervisiebijeenkomsten.
Altijd heb ik contact onderhouden en
nu ben ik weer terug.
Ik heb een wijsgerig atelier opgezet
over het thema ‘Wilskracht’, iets wat
nieuw is bij de school. Drie weekenden
waarin de deelnemers actief aan de
slag gaan met het thema, gevoed door
wetenschappelijke en filosofische
bronnen.  In het najaar wordt het als
beroepsopleiding aangeboden.

Wat is voor jou de essentie van een
socratisch gesprek?
Wat is het verschil tussen een
filosofisch gesprek en een socratisch
gesprek volgens jou?

Kant zei ooit: “durf zelf te denken”. Durf
op je eigen denken te vertrouwen.
Het socratisch gesprek vraagt onder
meer: durf samen te denken, durf ook
van het denken van anderen gebruik
te maken en op dat denken te
vertrouwen. Op die manier kun je het
denken aan elkaar scherpen.
Filosofische gespreksvormen gebruik
ik binnen drie ‘vrije kunsten’- retorica,
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“Veel over jezelf 
praten, kan ook een
manier zijn om je te
verbergen”

Nietzsche

“De een zoekt een verloskundige voor zijn
gedachten, de ander zoekt iemand die hij hel-
pen kan. Zo ontstaat een goed gesprek”.    

Nietzsche 
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dialectiek en grammatica - en die
vertaal ik naar oefeningen.
Een filosofisch gesprek is meer een
bezinnend gesprek ten opzichte van
een beslissend gesprek.

Kant trachtte vier vragen te
beantwoorden in zijn filosofie; aan
jou nu de beurt:

-Wat kan ik weten?

Ik kan niets definitief weten. Je kunt
niets in je eentje weten.

- Wat moet ik doen?
Een lange stilte valt

Ik moet in gesprek blijven en oog
houden voor de mening en het gelijk
van de ander.

Er zijn geen definitieve antwoorden.

- Wat mag ik hopen?

Dat ik de rafeligheid van het menselijk
bestaan kan leren waarderen en
accepteren.

- Wat is de mens?

De mens is een hardnekkig,
‘begrijpend’ en sociaal  wezen.

Is er nog ruimte voor andere
interesses?

Ik sport heel actief als triatleet
(zwemmen, fietsen, hardlopen en
schaatsen).
Ik wandel in de weekends en zomers
alleen en met anderen.

Vervolg In gesprek met... Erik Boers 

Verder lees ik veel, zowel proza als
poezie. Ik musiceer - filosofie kent ook
een muzisch aspect- zing in een
klassiek kamerkoor en speel gitaar
(klassiek, pop, blues).
Daarnaast luister ik naar concerten, kijk
ik naar theater en dansvoorstellingen.
Ik ga tweemaal per jaar op retraite 
(aandachtsmeditatie, yoga, tekststudie,
socratisch gesprek). In het
maatschappelijk leven ben ik actief als
voorzitter van het Broodfonds
Eindhoven en gespreksleider bij
conflictsituaties. 
Ten slotte ben ik nog actief lid van de
Protestantse Gemeente Eindhoven.
En..... ik ben trotse vader van twee
prachtige kinderen.

Anka Fauth

Een stralend weekend in mei; zaterdag 2 en
zondag 3.
Een speciaal voor de Vrienden georganiseerd
weekend.
Een aansprekend en gevoelvol thema van de
ochtendlezing: Vriendschap
Een bevlogen docente: Catharina de Haas
Een gevarieerd programma:

Zaterdag: lezing; puzzeltocht langs het
Filosofenpad door bos en weide; Salon van
Epicurus.
Zondag: boswandeling of stadswandeling door
Amersfoort, verlevendigd door het verhaal van
Stefan Steenkamp.

Een groep Vrienden met een verwachtingsvolle
houding en goede zin!
Goede maaltijden en een vriendelijke bediening.
Ziehier: de ingrediënten voor een gezellig
samenzijn.

En gezellig was het!

Een ‘greep’ uit het programma. Ik kies - dit keer zonder
veel moeite - de zaterdag.

Over  Vriendschap 
‘Naar vriendschap zulk een mateloos verlangen’  

(Jacob de Haan)

Wij waren bijeen als Vrienden van de ISVW, vandaar dat
een verhaal over het thema Vriendschap op z’n plaats is.

In het eerste deel van deze lezing geeft Catharina aan
dat de filosofie voor ons een vriend kan zijn.
Filosofie denkt met ons mee, is zodoende een
tussendenker. Iemand die tussen de dingen kruipt, als
het ware een intermediair vormt tussen twee mensen.
Een trouwe  vriend die je ideeën geeft, gedachten. Een
vriend ook die je twijfel geeft en soms verwarring.
Een vriend die je helpt bij morele dilemma’s, je helpt om
keuzes te maken. 
Een vriend die je uitdaagt een interne dialoog te
houden.
Nietzsche zei ooit zo treffend;  ‘wie zijn degenen die ons
verheffen? Filosofen, kunstenaars en heiligen’. 

Leusdens dagboek  

VRIENDENMAGAZINE.1  19-05-15  22:06  Pagina 6



Tijdens een zoektocht langs onze eigen gedachten en
gevoelens over de vraag: ‘wat betekent een vriend en/of
vriendschap voor mij?’ vullen we langzaam onze rugzak
met omschrijvingen, gedachten.
Met vriendschap verlaat je het gebied van de cognitie
en je hele lijf doet mee.
Je vermogen om vrienden te maken blijft, anders kun je
op den duur vereenzamen.

Vriendschap als levenshouding; je kunt de keuze maken
om vriendschappelijk in het leven te staan. Mensen
vriendelijk benaderen, vriendelijkheid uitstralen.

In het tweede deel van de lezing leidt Catharina ons
naar Montaigne, die meer dan honderd essays schreef,
voornamelijk over zijn eigen ervaringen.
In Essays 1: 28 “Over vriendschap” schrijft hij dat wat we
gewoonlijk vrienden en vriendschappen noemen
slechts toevallige kennissen zijn;  “maar in de
vriendschap waarover ik spreek (met Etienne de la
Boétie, red.) vermengt en versmelt de een zo volkomen
met de ander dat de naad die hen verbindt onzichtbaar
wordt en niet meer is terug te vinden. Als men bij mij
erop aandringt dat ik zeg waarom ik van hem hield, voel
ik dat dat alleen uitgedrukt kan worden door te
antwoorden:  en omdat hij het was, omdat ik het was”.

Over de puzzeltocht

Vol goede moed  door bos, hei en wei,
met de vragen in de hand op een rij
langs koppen van filosofen
die ons alle goeds beloven
weten we wat het moet zijn
een antwoord op iedere vraag
we vorderen zo gestaag
en dan mijn vraag van Kant
die zo nu en dan brandt
‘wat kan ik weten?’
moet ik wel weten?
het blijft aan mij vreten.

De puzzel die we mogen oplossen, kennisvragen bij de
verschillende  “staties”, levert als het goede antwoord -
hoe kan het anders - het woord vriend op. De
antwoorden op de verschillende vragen?
Ach, we weten het niet allemaal.  Het is slechts een spel.
Toch een winnaar gevonden. 

Met dank aan het ‘oude’ bestuurslid Maartje van
Hardeveld samen met het ‘nieuwe’ bestuurslid
Stefan Steenkamp.

Ennie krijgt  de Filosofiebon voor haar - tijdens de
ochtendlezing ingebrachte - ‘vondst’ , gevonden bij een
andere Vriendenvereniging: een fonds om  minder
draagkrachtigen in de gelegenheid te stellen ook een
cursusweekend te volgen. Samenleven en samen delen!
Een mooi idee, een vrijplaats voor vernieuwd denken.

Over de Salon van Epicurus

In de stemmige lounge van het hoofdgebouw
verzamelen de vrienden zich.
Wat gaat er gebeuren? 
Epicurus stichtte ooit zijn ‘Tuin’, waarin het genot als
hoogste goed werd gecultiveerd.
Filosofie en andere verhevenheden- kunsten - worden
daar bedreven.

Vanavond doen we dat ook, we genieten in ieder geval. 
We kijken naar kunstwerken van Hadewijch, die de bron
zijn van de koppen van de filosofen langs het
filosofenpad. Daaraan voorafgaand hebben we
geluisterd naar het verhaal van Hugo over het
filosofenpad-project.
We kijken en luisteren naar een gesprek tussen Stefan
en Kees over hun bijdragen aan een krant. 
We luisteren naar het betoog van Cees over de filosoof
Deweij.
We luisteren naar het gedicht Vrijheid van een
Marokkaans meisje over vrijheid door Wika.
We luisteren naar een columm over Buiten-de-boot van
Lieneke.
We luisteren naar een columm van een Marokkaanse
vrouw met als titel  Bewust van zijn aanwezigheid en
vriendschap door Anka.

Een gevarieerd scala van bijdragen, met dank aan de
brengers.

Anka  Fauth
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Leusdens dagboek  

“Niet het gebrek aan liefde, maar
het gebrek aan vriendschap
maakt ongelukkige huwelijken”.

Nietzsche
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Vrienden voor om op 14 juni  a.s. als
volgt te besluiten.  
1. Een gedifferentieerde vorm van lid-

maatschap in te stellen:
• Bronzen lidmaatschap voor €  50,-
per jaar, 
• Zilveren lidmaatschap voor € 150,- 
• Gouden lidmaatschap voor € 300,-

2. Bij de verschillende soorten lidmaat-
schap de servicelevels* vast te stellen.

3. Voor het donateurschap een (mini-
mum) bijdrage van € 35,- vast te stel-
len.

*Toelichting servicelevels
1.  Brons: twee keer per jaar nieuwsbrief.
Gratis toegang tot ledenbijeenkomsten
en filosofische café’s (niet leden betalen
€ 25,- per keer).
2.  Zilver: U bent partner van de ISVW

en wordt op de hoogte gehouden van
de laatste ontwikkelingen. U krijgt boven
het voordeel van brons ook korting van
€ 13,50 per meerdaagse ISVW cursus.
3. Goud: U geniet alle voordelen van
brons en zilver en een gratis jaarabon-
nement op Filosofie Magazine. Daarbij
krijgt u gratis toegang en voorrang bij
deelname aan een volledig verzorgde
filosofische dagexcursie. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering
van de Vrienden zullen we  het voorstel
nader toelichten.

Namens het bestuur Vrienden ISVW
Lex Bolwerk, penningmeester
Ellie Teunissen, secretaris

De Vrienden ondersteunen al vanaf 1916
de ISVW met financiële bijdragen. Het
doel hiervan is onder andere het
gedachtegoed van de ISVW te versprei-
den en de gemeenschap van de ISVW
op verschillende manieren te versterken,
zoals door het organiseren van
filosofische cafés. Hiervoor geldt dat de
Vrienden periodiek een financiële
bijdrage leveren aan de ISVW. 

De laatste jaren bleek echter dat wij als
Vrienden interen op het vermogen en
geen substantiële financiële bijdrage
meer kunnen leveren aan de ISVW. En
daar zijn we toch als vrienden voor?
Vanaf 2006 is de bijdrage van de
Vrienden ook niet aangepast, terwijl het
servicelevel is verhoogd. 
Daarom stelt het bestuur de ALV van de

BERICHTEN VAN DE BESTUURSTAFEL   

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering vereniging Vrienden

Graag nodigen we u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden ISVW. 
Na de ledenvergadering zullen we tijdens het filosofisch café als Vrienden gezamenlijk stilstaan bij het verlies
van oud-ISVW directeur en Denker des Vaderlands René Gude.  

Tijdens het filosofisch café gaat Trouw journalist Peter Henk Steenhuis in gesprek met kunstenaars Roland
Schimmel en Kinke Kooi, naar aanleiding van het te presenteren boek ‘Door het beeld, door het woord’, het
boek waaraan René Gude meeschreef. René Gude associeerde onder andere op de concepten, die kunstenaars
aandroegen: “Wat is het verschil tussen het ‘Schone’ en het ‘Lekkere’, waarom is ware inspiratie niet ‘top down’
maar ‘bottum up’? 

Zondag 14 juni 2015  13.00 - 17.00 uur, Landgoed ISVW te Leusden 

13.00 uur Algemene Ledenvergadering Vrienden ISVW

15.00 uur Filosofisch café : korte herdenking René Gude door de Vrienden ISVW

17.00 uur Gezamenlijke afsluiting met borrel 

U bent van harte welkom.

Het voorstel voor differentiatie van de contributiebijdrage vindt u hieronder. Tijdens de ledenvergadering zal hier nadere
toelichting op gegeven worden. De stukken van de jaarrekening 2014  en de begroting 2016  zijn op te vragen bij de
administratie van de ISVW (033 -4650700) of per e-mail: vrienden@isvw.nl

Voorstel differentiatie Vriendenbijdrage
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een batig saldo van € 36.435 worden
afgesloten. Dit wordt toegevoegd aan
de reserves.
Het totale vermogen is ruim € 260.000
en het bestuur doet dan ook het voor-
stel om in 2015 een gift van € 150.00 aan
de ISVW te schenken. De leden stellen
de financiële jaarrekening 2013  vast. 

Vaststelling programma vrienden ISVW
2015.  
Het programma 2015 wordt conform
vastgesteld. 

Vaststelling begroting 2015 vrienden
ISVW. 
Het bestuur stelt voor om in 2015 een
gift van € 150.000 aan de ISVW te doen.
De vergadering stemt in met dit voorne-
men.

Benoeming voorzitter van het bestuur
vrienden ISVW. 
De leden stemmen in met de voor-
dracht van Peter Jurgens als voorzitter
van de Vrienden ISVW

Benoeming gewoon bestuurslid.
De leden stemmen in met de benoe-
ming van Stefan Steenkamp .

Afscheid van de huidige voorzitter
Cees Slottje en het  bestuurslid Maartje
van Hardeveld  en overdracht voorzit-
tershamer. 
Lex  Bolwerk bedankt Cees Slottje voor
zijn zesjarige inzet voor de Vrienden van
de ISVW. Hij typeert Cees als  een trouwe
bestuurder, die de samenwerking met
de ISVW zocht en goed op de kaart
heeft gezet,  de statuten heeft ver-
nieuwd, altijd filosofisch en uitvoerig was
over welk onderwerp dan ook en met
hart voor de vrienden. 

Ellie Teunissen bedankt Maartje die door
haar jeugdige leeftijd nieuwe energie in
het bestuur heeft gebracht met de iPho-

ne, iPad en nieuwe ideeën om Vrienden
te werven voor de ISVW, maar ook kri-
tisch was op de financiële ontwikkelin-
gen van de vrienden van de ISVW.
Beiden zullen ongetwijfeld actief blijven
voor de Vrienden. 
De nieuwe voorzitter  Peter Jurgens
neemt de voorzittershamer over van
Cees Slottje en zegt er trots op te zijn,
dat hij een tijdje zo’n mooi instituut als
de Vrienden van de ISVW mag leiden. Hij
verheugt zich op de samenwerking met
de bestuursleden, met de ISVW  en
opent voor de vrienden de weg zich
actief op te stellen en mee te werken
aan een vitale vereniging.  
De nieuwe voorzitter sluit de vergade-
ring en nodigt de leden uit voor een
wandeling langs het nieuwe
filosofenpad. Het is heerlijk weer. 

Bestuursleden Vrienden ISVW 2014 
Voorzitter: Cees Slottje: aftredend 22
juni 2014 
Voorzitter: Peter Jurgens: 1e termijn
benoemd 22 juni 2014 tot medio 2017
Secretaris: Ellie Teunissen: 2e termijn
benoemd juni 2013 
Penningmeester: Lex Bolwerk: 3e 
termijn benoemd juni 2013 
Bestuurslid: Anka Fauth: benoemd 
2e termijn juni 2013 
Bestuurslid: Maartje van Hardeveld:
aftredend 22 juni 2014
Bestuurslid: Stefan Steenkamp: 1e ter-
mijn benoemd 22 juni 2014 tot medio
2017

Er zijn 33 leden aanwezig inclusief
bestuursleden.

Welkom en opening door de voorzitter
van de Vrienden: Cees Slottje

Mededelingen.
Mevrouw Lieneke Koornstra stelt haar
brief met kritische vragen over de bouw
van de tweede vleugel aan de orde. De
voorzitter stelt dat de Vrienden in febru-
ari  met een kick-off presentatie geïnfor-
meerd zijn en dat de bouw van de twee-
de vleugel  een besluit van de  Stichting
ISVW betreft, niet van de Vrienden. Door
de crisis was de bouw van de tweede
vleugel uitgesteld, maar gezien de erva-
ringen en de vraag naar luxere accom-
modatie leek het goed om nu de plan-
nen voor de tweede vleugel te gaan rea-
liseren. Stichting Perseus heeft toege-
zegd om één miljoen bij te dragen. De
vrienden spannen zich in om ook één
miljoen bij te dragen en het bedrijfsle-
ven het derde miljoen. 

Hoewel de Vrienden zich ongerust
maken, onderkent men de verschillende
verantwoordelijkheden van de Stichting
en van de Vrienden. Men wil graag de
vinger aan de pols houden. De Vrienden
zullen over de voortgang worden geïn-
formeerd. 

Vaststelling notulen Algemene Leden-
vergadering van  2 juni 2013. 
De notulen worden conform vastge-
steld.

Vaststelling bestuurlijk jaarverslag
vrienden ISVW 2013. 
Het verslag wordt conform vastgesteld.  

Vaststelling financiële  jaarrekening
2013 vrienden ISVW en dechargeverle-
ning bestuur.
Dankzij een positief koersresultaat van
ruim € 15.219 kan de jaarrekening met
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Verslag Algemene Ledenvergadering
Vrienden ISVW 22 juni 2014 
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We geven u een korte weergave  van
feiten en onze inzet in 2014 om van de
Vrienden van de ISVW een vitale
Vriendenclub te maken, waardoor we de
ISVW als een uniek instituut in
Nederland kunnen positioneren. Where
are friends for?

Het aantal vrienden was op 1 januari
2014 1043. Eind van het jaar 2014
bedroeg het aantal 1009. Een lichte
teruggang. Wij beschouwen het als een
na-ijleffect van het opschonen van de
adressenlijst. Hier staat tegenover dat
het aantal goldcardhouders is verdub-
beld.

Bestuursvervanging
Het jaar start met het zoeken naar het
juiste profiel van een nieuwe voorzitter
en een nieuw bestuurslid, omdat de ter-
mijn van voorzitter Cees Slottje en
bestuurslid Maartje van Hardeveld  na
zes jaar afloopt.
We zoeken een voorzitter die voortbor-
duurt op de constructieve samenwer-
king met de ISVW,  over een ruim net-
werk beschikt en met nieuwe energie de
Vrienden als “Mecenas” voor de ISVW  op
de kaart van Nederland kan zetten.
Daarnaast zoeken we voor Maartje
iemand, die ook met frisse en kritische
blik en ICT kennis het bestuur versterkt.
In maart vinden we onze ideale kandida-
ten in de personen van Peter Jurgens en
Stefan Steenkamp.  In juni nemen we
afscheid van onze Cees en Maartje als
bestuurders. Zij blijven Vriend en betrok-
ken. 

Financiën
Het bestuur ondersteunt de acties van
de ISVW met de redactie van investe-
ringsbrieven voor financiering van de
tweede vleugel en de voorbereidingen
voor de Kick-off in februari. Een spannen-
de vraag staat centraal: lukt het de ISVW
en lukt het de Vrienden om voldoende
kapitaal bij elkaar te krijgen voor de
bouw van een tweede vleugel. Want om

met René Gude te spreken, “met eén
vleugel kun je immers niet vliegen”. Ook
in 2014 zijn onze aandelen gestegen.
Het financieel jaarverslag 2014 wordt
afzonderlijk aan u gepresenteerd. 

Eeuwfeest
Een aantal bestuursleden participeert in
de werkgroep Eeuwfeest. Frans Jacobs
doet met zijn zoon onderzoek naar de
geschiedenis van de ISVW vanaf 1916.
De Vrienden besluiten het eeuwfeest te
vieren met verhalen van de Vrienden,
waarvoor medio 2015 een verzoek zal
uitgaan. 

Algemene Ledenvergadering
Het formele gedeelte van de Algemene
Ledenvergadering 22 juni 2014 verloopt
snel.
De voorzittershamer wordt door Cees
Slottje met gepaste filosofische herinne-
ringen overhandigd aan Peter Jurgens,
die zich gelukkig prijst om in een inspi-
rerende omgeving met de Vrienden en
de ISVW  te mogen “werken”.      

Strategiedag
Het oude en nieuwe bestuur vieren hun
komen en gaan. Het nieuwe bestuur zet
er vervolgens de sok in met een strate-
gie-dag; we focussen op werving van
nieuwe Vrienden, binding en activering
van Vrienden, de financiële ondersteu-
ning aan de ISVW en de communicatie
met de Vrienden/leden.

Nieuwsbrieven
Onder redactie en leiding van Anka
Fauth verschijnen twee nieuwsbrieven.
Enkele docenten van de ISVW komen
aan het woord en laten zich vooral per-
soonlijk zien. In “Leusdens Dagboek”
laten deelnemers via  persoonlijke ver-
halen onder andere de zomerweken
proeven.
René schrijft in een brief “De ISVW en ik”
zijn zeer bijzondere verhaal ter herinne-
ring en bemoediging.

Relatie ISVW 
We halen de banden met het ISVW
bestuur aan door Anke van Kampen, als
vertegenwoordigster van de Vrienden, in
het bestuur voor te dragen. Zij heeft veel
bestuurlijke ervaring, kennis van het
onderwijs, een groot netwerk en zal 
frequent contact onderhouden met  het
vriendenbestuur.  

Resultaten
Het jaar vliegt om en we eindigen met
een aanbod voor een vriendenweekend
in 2015, een conceptvoorstel voor een
differentiëring in contributieafdrachten
en  diverse ideeën om de Vrienden bij
de ISVW te betrekken, zoals een cadeau-
bon om persoonlijke vrienden Vriend/lid
te maken.  

Nieuwe mensen geven een nieuwe sfeer
in het bestuur en er buiten. We
verkennen elkaar en werken toe naar
een levendige Vriendenclub met meer
tijd voor onderlinge relaties. We nodigen
u van harte uit om de Vrienden tot een
vitale vereniging te maken.      

Het bestuur van de Vrienden ISVW
Peter Jurgens: voorzitter;  
Lex Bolwerk: penningmeester;  
Anka Fauth: redactie Nieuwsbrief;
Stefan Steenkamp: organisatie vrienden-
werving en binding;  
Ellie Teunissen: secretaris.

Jaarverslag 2014 Vrienden ISVW
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Honderd jaar bestaan! Ongelooflijk?
Nee, in 2016 bestaan wij als Vrienden
van de ISVW honderd jaar. Wat doet
honderd jaar met Vriendschap?
Hebben we wel en wee met elkaar
gedeeld? Wat waren de hoogte-
punten, wat de dieptepunten?
Welke filosofen hebben ons
landgoed gepasseerd en wat is er
beklijfd? We zoeken het uit. We
interviewen ieder die een verhaal
heeft, we bundelen verhalen en
vormen met elkaar een eeuw
geschiedenis van Vrienden ISVW. De
Vriendenvereniging van de ISVW is
springlevend.  

We dromen van een bijzonder
programma in 2016: 

Eeuwfeest
– De tweede vleugel “bouwen” we met

zwier. Op de drempel halen we
herinneringen op aan de sobere
kamers die de sfeer van 1916 nog
ademen. Es war einmal!

– We nodigen met de ISVW internatio-
naal bekende filosofen uit en leggen
kontakten met andere filosofische
instituten in het buitenland.

– We nodigen vrienden bij ons thuis uit
voor logies en een goed gesprek.

Vriendenwerving
– Het ledental verdubbelt  naar 2000,

want in 2015 wordt stevig ingezet op
het werven van leden. 

– We ondersteunen de leesgroepen en
nodigen de lezers actief uit voor 
bijeenkomsten op de ISVW.

– We promoten vrienden- en familie-
weekends om de debatcultuur te ver-
breden.

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

Vriendenactivering 
We organiseren een keer per jaar een
vriendenweekend en promoten filosofi-
sche vriendenreizen.
We betrekken de denker des vaderlands,
Marli  Huijer, actief bij de cursussen voor
vrienden.
We bieden periodiek boogschieten,
yoga, mindfullness, joggen, snelwande-
len en zingen aan.   
Vrienden kunnen veilingen, boeken-
beurzen organiseren en de opbrengsten
schenken.
De Vrienden in de leesgroepen worden
uitgenodigd hun ervaringen in de lees-
groepen met andere groepen te bespre-
ken, via artikelen of bijeenkomsten op
de ISVW.

Financiële ondersteuning door vrien-
den
We voeren  verschillende bijdragesyste-
men voor de Vrienden in om het onder-
steunende vermogen van de vrienden
voor de ISVW te versterken.
We promoten actief vijfjarige schenkin-
gen en brengen jaarlijks de schenking
van nalatenschappen onder de aan-
dacht. 
We promoten de Vriendencadeaubon-
nen. Het storten van verjaardagsgiften is
altijd welkom.

Communicatie Vrienden
De nieuwsbrief van de Vrienden komt
twee keer per jaar uit. 
De Vrienden hebben een eigen website
met een eigen discussieplatform.

Een ambitieus programma, dat we met
vele Vrienden kunnen uitvoeren. 

Het bestuur heeft vele positieve reacties
gekregen van Vrienden op de vraag of
ze incidenteel ingeschakeld willen wor-
den om iets te doen voor de Vrienden
en de ISVW. 
Zo ontwikkelen we graag een breed
draagvlak voor de vereniging.

Namens het bestuur

Ellie Teunissen
Secretaris Vrienden ISVW

Programma 2016 Vrienden ISVW 
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“Wie zeer veel  en bijna de ganse dag leest,
verliest geleidelijk het vermogen om zelf te
denken; evenals iemand die altijd rijdt, 
tenslotte het lopen verleert.
Dit is nu het geval met zeer veel geleerden: 
zij hebben zich dom gelezen”.

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

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

Groningen
Mevrouw Angelique Schreuder
Thorbeckelaan 174
9722 NJ  Groningen
telefoon: 050 5262964
e-mail: aem.schreuder@planet.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

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

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

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

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

Zuid Holland 2
De heer Jan H. Diekema
Virulylaan 21
2267 BR  Leidschendam
telefoon: 070 3997409
fax: 0847 117548
e-mail: diekema@hetnet.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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