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Vriendenmagazine

‘Het was een prachtfeest! Ik heb er enorm
van genoten. Leuk, al die dansende Vrienden.
De ledenvergadering was ongekend goed
bezocht, de goochelaar was volstrekt
onnavolgzaam en de goodiebag zag er 
prima uit. Veel positieve reacties op 
de wandelingen!  
Al met al heel geslaagd’.

Erno Eskens
(mailwisseling juni 2016)
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U ziet het goed; de oude naam Nieuwsbrief is vervangen door
een nieuwe: Vriendenmagazine.
Een dergelijke naam past nu beter bij een steeds omvangrijker
blad.
Heeft u ook nog creatieve ideeën? We lezen het graag.

Ook deze najaarseditie van uw Vriendenvereniging staat in het
teken van het lustrumjaar, het twintigste!
In dit nummer gaan we nog eens genieten – voor diegenen
die het beleefd hebben - van het sprankelend feest dat we
hebben gevierd op 18 en 19 juni. En de thuisblijvers kunnen
erover lezen.
U leest in de rubriek Berichten van de bestuurstafel een
verslag van de feestelijke Algemene Ledenvergadering op 18
juni.
Daarna leest u een bijdrage, Terugblik, van Doesjka Donker
hoe haar ervaring was tijdens haar bestuursperiode in de jaren
negentig.
Lieneke Koornstra belichtte het fenomeen vrienden in haar
toespraak bij de presentatie van het eeuwboek ‘Markante
Vrienden’ en overhandigde een van de oudste Vrienden het
eerste exemplaar. 

In de vaste rubriek In gesprek met........
gaat Anka Fauth ditmaal in gesprek met
Rogier Huffnagel,die Westerse en Oosterse
filosofie hand in hand laat gaan.

Onder het kopje Leusdens Dagboek leest u deze keer niet
alleen een ervaring van één cursus, maar blikt Lex Bolwerk
terug op een aantal ervaringen met en op de ISVW.

Ook een betekenisvolle ervaring - van Peter Jurgens - treft u
aan onder het kopje Filosofisch Café.

We ontvingen van Jannes Mulder een verslag van de zesde
Frederik van Eeden-lezing, verzorgd door de prominente
denker Will Kymlicka.

We zien graag een volgende ontmoeting tussen Vrienden en
zijn benieuwd naar hun ervaringen en inzichten.

Ten slotte wens ik u een goed, gezond en wijsgerig nieuwjaar.

Anka Fauth

Van de redactie

Even voorstellen  

Gerard Teunissen, sinds 1 juli
penningmeester van de Vrienden 
van ISVW.

Het was niet mijn
eerste ambitie om
kort na mijn pen-
sionering in een
nieuwe bestuurs-
functie te stappen.
Ik ben 40 jaar actief
geweest in de
jeugdzorg,
begonnen als

actievoerder (BM, vakbond van en voor
tehuisbewoners) en eindigend als
bestuurder van een grote jeugdzorgaan-
bieder in de regio Twente (24 uurs
voorzieningen, pleegzorg, poliklinisch en
ambulante zorg voor ongeveer 1200
jeugdigen van 0-23 jaar).
De laatste, politieke, bestuurlijke
decentralisatie van de zorg naar de
gemeenten, heeft mij doen besluiten
om er vlak voor mijn 65e jaar een punt
achter te zetten. Deze bewegingen had

ik al genoeg meegemaakt. Ik kijk
tevreden en met voldoening terug op
hetgeen gerealiseerd is en op een forse
verbetering van de zorg voor de
kinderen.
Wat mij altijd bezig heeft gehouden, is
counterfailing power, of vaak het
ontbreken van tegendruk, niet alleen op
politiek bestuurlijk niveau, maar op alle
niveaus waar sprake is van macht of
ongelijkheid in verhoudingen. In de
filosofie wordt daarover het een en
ander geschreven. Ik ben een echte
starter en lees vol verbazing en soms
verwarring; het inspireert en nodigt uit
tot meer.
En toen werd ik, nota bene door mijn
zus Ellie, gevraagd om penningmeester
te worden. Een vertrouwd terrein voor
mij.
Ik ben getrouwd en we hebben twee
nog studerende kinderen, waarvan er nu
een op kamers gaat wonen. Naast
filosofie en politiek, golf en ski ik en ben
ik graag met mijn handen bezig in het
huis.

Marianne Douma

Mijn naam is
Marianne Douma,
getrouwd, twee
volwassen dochters
en werkzaam op
het gebied van
internationale
samenwerking. Al
heel jong verbleef
ik in Zambia waar ik

les gaf aan een middelbare school en
waar ik met veel plezier op terugkijk.
Vanuit die ervaring heeft mijn interesse
zich verder ontwikkeld binnen allerlei
functies op internationaal gebied, van
publiciteits- en beleidsmedewerker tot
consultant en bestuurder. Ik geloof dat
mensen zelf hun lot in eigen hand
kunnen nemen, als zij een aantal
toegangsmogelijkheden hebben of die
kunnen verwerven. Daarnaast ben ik
politiek actief. Ik organiseer inhoudelijke
seminars en conferenties op het gebied
van mensenrechten en duurzaamheid.

Drie nieuwe bestuursleden stellen zich voor:
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Ook ben ik een liefhebber van kunst en
cultuur, lees graag en bezoek regelmatig
concerten en tentoonstellingen.
Ik ben enthousiast geworden over de
ISVW vanwege het nadenken over
maatschappelijke vraagstukken en over
de kwaliteit van leven. Ik volgde o.a. de
basisopleiding Retorica en nam deel aan

Paul Troost gaat de communicatie
doen vanaf 1 januari 2017

Dat ik als nieuw
bestuurslid van de
Vrienden de functie
communicatie zou
krijgen, was te
verwachten. Al
jaren ben ik
tekstschrijver, geef
trainingen
schriftelijke

communicatie, schrijf scenario’s en
volgde twee jaar geleden de
beroepsopleiding Moreel beraad bij
ISVW en VU medisch centrum. Ook bij
moreel beraad is er door verbinding
leggen en dialoog sprake van
communicatie. Ik ben daarnaast
redacteur van iFilosofie en Filosofie &
Praktijk, en bestuurslid van de Vereniging
voor Filosofische Praktijk. Het accent ligt
tegenwoordig op moreel beraad en
socratisch gesprek. Bij het verschijnen
van deze Vriendenmagazine ben ik het
zevende decennium van mijn leven
binnengetreden. Hieruit kunt u
concluderen dat ik niet voor de
verjonging in het bestuur gevraagd ben.
Niettemin ben ik met veel elan aan mijn
nieuwe taak begonnen. 

een aantal zomerweken. De doelstelling
van de ISVW onderschrijf ik van harte.
Een eigen kijk op vraagstukken en
karaktervorming worden in deze
chaotische en magische tijd steeds
belangrijker. 

WIST U DAT..?

● De bouw van de tweede hotelvleugel al start in november en de
oplevering half september volgend jaar plaats vindt.

● Aan de upgrade van de kamers in het oude gebouw momenteel hard
wordt gewerkt. Vanwege de bezetting worden er maar twee kamers
tegelijk gedaan, waardoor de verbouwing in maart volgend jaar gereed is.

● De ISVW de ondernemersprijs van Leusden heeft gewonnen, waarschijnlijk
dankzij het feit dat ook u heeft gestemd!

● De ISVW een opvolger voor Willem Keizer heeft gevonden in Marthe
Kerkwijk; zij heeft de functie van programmacoördinator. U zult haar
ongetwijfeld wel eens tegenkomen.

● U, als Vriend, nog tot 1 januari het boek ‘Markante Vrienden’ kunt afhalen.
Als u het thuis wilt ontvangen, kan dat tegen vergoeding van portokosten.
Verras uw vrienden of familie met een verrijkend Sint- of kerstcadeau! 

De complete vriendenfoto van 18 juni 2016 

VRIENDENMAGAZINE.2.2016  29-11-16  15:08  Pagina 3



Wat is voor jou de betekenis van
filosofie? 

Filosofie bevraagt de werkelijkheid. In
de kern bevraag je jezelf in relatie met
je omgeving.
De onderzoeker is zelf in het geding.
We verkrijgen inzicht in de wijze
waarop we de werkelijkheid
beschouwen en onze positie daarin.

Hoe zie je die werkelijkheid dan?

De werkelijkheid nemen we waar met
onze zintuigen. Denkbeelden die we
ontwikkeld hebben kleuren de
werkelijkheid.
Wijsheid is het vermogen om
werkelijkheid te duiden en daaraan zin
te ontlenen. Tevens bepalen we daarin
een eigen positie.
Ik kan het ook spirituele intelligentie
noemen, waarin we alle informatie in
een groter kader plaatsen en daarmee
zin geven aan ons leven.

Is filosofie in jouw ogen een
wetenschap?

Filosofie behelst alle domeinen van het
leven. Het alledaagse leven en ook het
academisch niveau.
Het is de basis van alle wetenschap.
In de filosofie schuilt wel gevaar van
eenzijdigheid; het is te mentaal.

Hoe is jouw proces gelopen wat
betreft filosofie? 
Door wie werd/word je geïnspireerd? 

Ik heb een Griekse achtergrond en
werd geadopteerd door Nederlandse
mensen. Mijn jeugd bracht ik door in
Zuid-Amerika en Afrika en later in
Nederland. Ik nam scherp waar
en stelde veel vragen. Reeds op
veertienjarige leeftijd nam ik
meditatielessen. Ik studeerde Westerse
en Indische filosofie en schreef een

scriptie over de mogelijkheid van
zelfervaring. Na de studie filosofie werd
ik onderzoeker bij een onderzoeks-
bureau, dat ik later ging leiden.
Voor de ING schreef ik als staflid
meerjarenplannen. Weer later startte ik
in China een bedrijf.
Gedurende twintig jaar ging ik ieder
jaar naar Zuid-India. Ik beschouwde dat
als een pelgrimage naar mezelf, een
zelfonderzoek vanuit mezelf.
Alles waarnaar we op zoek zijn, vinden
we in onszelf. Ik werd en word
geïnspireerd door Oosterse
denkers. Diego Khyentse Rinpoche,
Patma Sanbava, de grondlegger van
het Tibetaans boeddhisme.  
Westers rationalisme en een brede
bedrijfservaring combineer ik met
Oosterse contemplatieve technieken
en jaarlijkse retraites in India.

Heb je een levensmotto of boodschap
voor mensen?

De werkelijkheid ligt in jezelf en je kunt
alles in jezelf vinden.  Alles ontspruit uit
onszelf.
Door de werkelijkheid adequaat te
bevragen in het dagelijks leven leer, je
jezelf kennen. Opmerkzaam zijn –
gewaar zijn. Een natuurlijk en innerlijk
gewaar zijn.

Heb je een speciaal thema of
levensvraag waarin je bijzonder bent
geïnteresseerd?

Bij mij speelt vooral de vraag: ‘wie ben
ik’? Dat is de ultieme vraag. Het is een
constante.
Karakter is een soort samengesteldheid
van de manier waarop je denkt en
voelt.
Verlichtingservaringen bij mensen
boeien mij. Ik wil dan weten hoe dat
precies is en op welke wijze zich dat
uit.

Is er sprake van een rode draad in je
leven?

Veelkleurigheid en het avontuur van
bewustzijn kenmerken mijn leven. De
zoektocht naar mijzelf is ‘never ending’.
Het avontuur van en in mijn bewustzijn,
als ware het een landschap. 

Hoe ziet je werkzaam leven als
filosoof eruit?

Mijn professionele leven staat in het
teken van nieuwe horizonnen.
Bewustworden en ondernemen,
vernieuwen en initiëren en het
begeleiden van transities, zowel binnen
organisaties als die van mensen.

Ik heb een eigen praktijk en begeleid
mensen zowel individueel als in teams
in bedrijven. Zij hebben vragen op
allerlei gebieden, zowel werkgerela-
teerd als privé.  We onderzoeken
gezamenlijk hoe het zit. ‘Wie zijn jullie

Rogier Huffnagel

Rogier Huffnagel studeerde

Westerse en Indische filosofie.

Hij werkt momenteel als

executive en transitional coach

vanuit zijn eigen bureau. Hij

inspireert bij transities en is

klankbord en adviseur. 

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

BRUG TUSSEN WESTERSE EN OOSTERSE FILOSOFIE DE GEHELE MENS IN DE PROFESSIE
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als team? Wie ben jij’? Ik heb de rol van
adviseur en klankbord.
In de coaching hanteer ik een integrale
benaderingswijze, gericht op de hele
mens en zijn spirituele intelligentie. Wij
hebben het unieke vermogen om
onszelf te kennen; door te reflecteren
op onszelf en onze rol in de wereld.
Het talent om je eigen maat te kennen
en hiermee creatief en onderscheidend
te zijn en bovendien zinvol en
waardevol te leven en te werken.

Daarnaast geef ik masterclasses. We
onderzoeken onze mindset.
Het unieke aan mij is dat ik mij laat
inspireren door veel verschillende
stromingen, gebaseerd op eigen
ervaringen en onderzoek. Het
onderzoek doe ik met luchtigheid,
speelsheid en humor.
Dat werkt relativerend. 

Wat is je taak/functie bij de ISVW?

Bij de ISVW geef ik een masterclass
‘Onderzoek van ons Zelf; de kracht van
zelfreflectie’.
‘Hoe kun je op zoek gaan naar hetgeen
je bent?’ De zoeker is op zoek naar
zichzelf.
De rode draad bepalen we pas achteraf.
Hoe is het gegaan? Wat bezielt mij om
te doen wat ik doe?
Vooraf heb je een soort roeping,
achteraf heb je retrospectie over wat je
hebt gewild en gedaan.

Daarnaast geef ik een summer school
met de titel: ‘Vrij zijn en inspiratie; de
kracht van zelfreflectie’. En de beroeps-
opleiding ‘Van leiderschap naar
meesterschap; de kracht van
zelfreflectie’. Deze laatste is vooral
bedoeld voor bestuurders en andere
professionals.

Hoe verhouden inzichten uit de
Oosterse filosofie zich tot die uit de
Westerse filosofie?

Het Westers denken speelt zich af
binnen de denksystemen. Het Oosters
denken is meer ervaringsgericht.
De ‘beoefenaar’ is zelf onderwerp van
de zoektocht. Wie is de denker hier?
Het gaat een laag dieper. Ze zijn wel
complementair.

Wat versta je onder bewustzijn, geest
en ziel?

Bewustzijn – gewaar zijn is een groot
avontuur. Je wordt je gewaar van jezelf,
van je eigen waarheid. Je bent gewaar
als getuige van wat er is of gebeurt.
Bewustzijn is een scherm waarop alles
wordt geprojecteerd. Jouw taak is het
om te zijn.
Drie aspecten van bewustzijn: leegte;
stralend; veelvuldigheid – oneindige
verschijningsvormen.
Alle verschijnselen komen voort uit
jouw bewustzijn, het bewustzijn
waarvan je je gewaar bent. 

Wat is het verschil tussen de laatste
twee?

De ziel is een concept van ons Zelf, wat
onvergankelijk is, van een andere orde.
Het is een constante in ons leven.

De geest is een mentale activiteit, die
zich uit in gedachten en gevoelens. Het
is een deel van je persoonlijkheid en is
vergankelijk.

Je gebruikt ook het concept ,mind’;
wat bedoel je dan?

Onder mind versta ik de
gedachtenstroom.

Wat betekent ‘vrij zijn’ voor jou?

Vrij zijn is de ervaring van vrijheid. Het is
de culminatie van mijn zoektocht.
Je kunt jezelf zijn, ongebonden,
onbevangen.
Onze ware aard is ‘vrij zijn’. We moeten
stil zijn. We denken dat we gebonden
zijn. Deze gedachten moeten we
onderzoeken (uit het Sanskriet). 

Wat vind je van de filosofie zoals die
zich ontwikkeld heeft in de laatste
decennia in Nederland?

Ik ben daar niet zo goed van op de
hoogte. 
Jaren geleden lag het primaat van
zingeving bij de religie. Tegenwoordig
boeten de zuilen aan waarde in. De
behoefte aan zingeving is wel
toegenomen.
De filosofische praktijken nemen toe.
Oude paradigma’s vallen weg en
nieuwe komen op.
Vanuit een eenheidsgedachte en
gevoelsdimensie naast de
denkdimensie.

Kant stelde zich een aantal vragen in
zijn filosofie; aan jou nu de beurt:

– Wat kan ik weten?

Ik kan alles weten; alles ligt besloten in
jezelf.

– Wat moet ik doen?

Jezelf onderzoeken en blijven herhalen.
‘Wie ben ik’? Door die vraag volg je de
draad van je bewustzijn terug naar de
bron.

– Wat mag ik hopen?

Alles; we zijn immers vrij!

– Wat is de mens?

De mens is alles; in de mens is alles
besloten, God en de wereld.
Wij zijn het centrum van ons
universum. 

Anka Fauth
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‘Two people have been living in you all your life. 
One is the ego, garrulous, demanding, hysterical, 
calculating. The other is the hidden spiritual being,
whose still voice of wisdom you have only rarely
heard or attended to’.

Diego Khyentse Rinpoche 
(Vajrayana master, teacher, poet 1910-1991)
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Leusdens dagboek  

Misschien is het niet bij de meeste vrienden bekend,
maar bij de ISVW ben ik al jaren betrokken, meer in
financiële dan in filosofische zin.
Het begon medio de 80er jaren van de vorige eeuw,
toen mij door Paul Wouters werd gevraagd mee te
denken over de nog immer actueel zijnde
overlevingsstrategie van de ISVW – destijds één
organisatie- als de subsidies volledig zouden
vervallen.

In de jaren daarna heb ik genoten van de
zondagmiddagen, de ‘cafés’ met muziek, wisselende
sprekers over de meest uiteenlopende onderwerpen,
zoals een vaatdoekje. De opstelling in de zaal – voor
de bar- nodigde meer uit tot gesprekken met de
deelnemers dan de klaslokaalopstelling later. Hoewel,
na afloop, in de open ruimte, was volop gelegenheid
met andere vrienden van gedachten te wisselen. Niet
alleen over wat die dag besproken was, maar ook wat
op dat moment om ons heen gebeurde in de wereld.
De ‘geschiedenis van de filosofie’ , zoals door René
Gude verhaald, is een genot om naar te luisteren en in
mijn vriendenkring te bespreken. Met hem en
Chantal Orth heb ik diverse gesprekken gevoerd over
‘Bildung’ en het ‘agora’ model, ook buiten Leusden.
Over de inhoud van ‘Denkers Doorzien’ heb ik met
talloze mensen een gesprek gevoerd.
Veel cursussen heb ik in Leusden niet gevolgd door
mijn werkzaamheden bij Akzo Nobel, die veelal in het
buitenland plaatsvonden, ook in de weekeinden.
Dat een Socratisch gesprek zou leiden tot een goed
gesprek kan ik nog steeds niet begrijpen: iemand die
blijft doorzeuren over een antwoord dat hij wel
degelijk heeft begrepen, maar treiterig probeert jou in
je eigen woorden verstrikt te laten raken: voor mij
hoeft dat niet!
Ook ‘woordkunstenaars’ kunnen mij niet bekoren.
Gevoelsmatig neig ik meer naar filosofie en muziek,
Boeddhisme en Chinese filosofie die meer
behulpzaam zijn om ‘gelukkig’ te leven. 
Stoïcijnse levenskunst sluit volledig bij mij aan, naast
bijvoorbeeld Descartes. 

De viering van 75 en 100 jaar ISVW heb ik
meegemaakt. De laatste was een indrukwekkend
festijn. Eerst een Algemene Ledenvergadering – de
meest gemakkelijke die ik als penningmeester ooit
meemaakte, met een ongekend hoog aantal
deelnemers- met onder andere een diapresentatie van

Florian Jacobs over de voorbije 100 jaar ISVW. 
Daarna volgde een goochelaar. Hij liet ons, als
bedrieger, aan ons verstand twijfelen. En dat slechts
met behulp van niets anders dan twee bekers, een
paar balletjes, metalen ringen en een stukje touw.
Ondertussen kon het speciaal voor het eeuwfeest
gebrouwen bier van twee enthousiaste Amersfoortse
brouwers worden geproefd.
Hierna volgde een prima maaltijd, een compliment
voor de keuken! Anka Fauth, Ellie Teunissen en Stefan
Steenkamp stelden zich als historische figuren voor
en zetten de feestgangers aan het denken tijdens dat
diner.
Nadat mijn echtgenote Eli en ik ons in de stijl van de
jaren 60 hadden omgekleed, genoten wij van het
optreden van The Clarks, sinds jaar en dag de
bekendste classic rockband van Nederland. Muziek uit
de gouden jaren van Chuck Berry, Elvis Presley, the
Beatles, the Rolling Stones en Golden Earring: de
sound of the sixties en seventies.
Na een perfecte nachtrust, in de suite van het nieuwe
gebouw, een prima ontbijt, gevolgd door een
wandeling in Den Treek-Henschoten. De deelnemers
werden ‘verdeeld’ over de natuurgidsen Bram van de
Klundert en Eric Brinckman, die ons langs het
Filosofen pad leidden en uitgebreid ingingen op wat
wij zoal om ons heen konden zien.
Zowel de ISVW -receptie, keuken- als de
organisatoren -medebestuurders- hebben ervoor
gezorgd dat deze anderhalve dag in mijn geheugen
is gegrift.

Lex Bolwerk

‘Ik voor mij ben stelliger dan ooit
van mening, dat het van te voren
verwerpen en niet willen onder-
zoeken van onbekende en
vreemd schijnende dingen de
grootste vijand van wetenschap-
pelijke vooruitgang is’.

Frederik van Eeden (Nederlandse psy-
chiater en schrijver 1860-1932)

VIERING 100 JARIG BESTAAN ISVW EN VRIENDENVERENIGING EN ANDERE ERVARINGEN
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Een aantal keren per jaar wordt
speciaal voor de Vrienden van de ISVW
een Filosofisch Café georganiseerd,
vaak met een bekende spreker en een
boeiend thema. Op zondag 30 oktober
sprak Herman Pleij, emeritus hoog-
leraar Nederlandse Letterkunde, auteur
van verschillende toegankelijke boe-
ken en graag geziene gast in praatpro-
gramma’s als DWDD- De Wereld Draait
Door-. Het onderwerp deze middag
was Erasmus, naar aanleiding van het
Erasmusjaar, waarmee zijn vijfhonderd-
ste geboortejaar wordt gevierd. Dat wil
zeggen, ongeveer het vijfhonderdste
jaar, want van dit buitenechtelijk kind
is het exacte geboortejaar altijd
enigszins onzeker gebleven. 

Dat weerhield Herman Pleij er niet van
om met veel overtuiging en enthou-
siasme persoon en werk van Erasmus
levendig neer te zetten. De focus lag op
zijn beroemdste werk, Lof der Zotheid,
dat in de loop der eeuwen in maar liefst
88 talen is verschenen. Het is altijd in
druk gebleven en ook op dit moment
zijn er niet minder dan drie Nederlandse
vertalingen verkrijgbaar. Erasmus zelf
zou hoogst verbaasd zijn, als hij zou
weten dat juist dit werk wereldberoemd
zou worden. Zelf vond hij zijn vertaling
van en commentaren bij het Nieuwe
Testament veel belangrijker. 

Lof der Zotheid was een tussendoortje,
geschreven op de rug van een paard
tijdens een lange reis van Italië naar het
hof van Hendrik VIII van Engeland. In
Londen logeerde Erasmus bij zijn grote
vriend en geestverwant Thomas More, in
wiens huis hij het werk in een week
afrondde, wachtend op zijn boekenkist
voor het echte schrijfwerk. 

Lof de Zotheid is een keiharde satire,
waarin de wereld wordt beschouwd
door de ogen van Vrouwe Dwaasheid.
Dit was een gebruikelijke stijlfiguur om
kritiek te kunnen leveren zonder daar als
auteur direct op te kunnen worden
afgerekend. Het was bedoeld als een
tekst ten behoeve van een tafelgesprek.
Tafelgesprekken waren voor humanis-
ten, de intellectuele elite van die tijd, een
ideaal platform om allerhande thema’s

van veel kanten te kunnen bediscus-
siëren. 

Die veelzijdige benadering paste goed
in hun streven naar relativering. Gekant
tegen het veelvoorkomende absolutis-
me, dogmatisme en terrorisme van die
tijd, wilden zij bovenal de betrekkelijk-
heid van elk standpunt laten zien. In een
satire als Lof der Zotheid werden de
diverse benaderingen door vijf of zes
verschillende karakters over het voetlicht
gebracht.

Voor Erasmus en de humanisten be-
hoorde dit tot een belangrijke
verantwoordelijkheid. Als internationale
toplaag – ze beschouwden zichzelf als
inwoner van een Europa-brede
Republiek der Letteren – zagen ze het
als hun taak machthebbers te adviseren
en voor onderwijs te zorgen.
Tafelgesprekken, gebaseerd op satirische
geschriften als Lof der Zotheid, speelden
daarbij een belangrijke rol. 

Dat Erasmus zich op tafelgesprekken
toelegde, had overigens ook een andere
reden. Hij was opvallend klein van
gestalte en had een hoog stemmetje. Hij
schijnt ooit te zijn wegehoond uit een
grote collegezaal in Oxford. De intimiteit
van een klein gezelschap lag hem
duidelijk beter.

Herman Pleij benadrukte ook de relatie
van Erasmus met Luther. Als tijdgenoten
en allebei humanist konden zij het
aanvankelijk goed met elkaar vinden. Dit
terwijl Luther als persoon bijna het
tegengestelde was: groot van stuk en
met een donderend stemgeluid, waar-
mee hij grote groepen voor zich kon
winnen. Beide mannen kwamen uit-
eindelijk tegenover elkaar te staan,
waarbij de kwestie van de vrije wil een
belangrijk geschilpunt was. Luther was
overtuigd van onze predestinatie.
Erasmus hield vast aan de vrije wil. Wij
kunnen in zijn ogen zelf kiezen voor en
werken aan onze persoonlijke en
geestelijke ontwikkeling. Daar kwam bij
dat Erasmus weliswaar ook vernieuwing
wilde, maar binnen de kerk van Rome.
Hij wilde per se geen scheuring. Dat
Luther daar anders over dacht, zal meer
dan bekend zijn.

Tijdens het betrokken en amusante
vragendeel van de middag kwam onder
andere de ‘botte Hollander’ ter sprake.
Vandaag de dag op vele toeristenplaat-
sen ter wereld vanuit de verte herken-
baar en hoorbaar, maar ook in de tijd van
Erasmus al een bekend fenomeen. 

Tot slot, voor mij een belangrijke
take–away van dit geslaagde Filosofi-
sche Café: die hang naar relativering, een
thema van diverse kanten bespreken,
ondertussen gezeten aan een goede dis,
wat een mooi ideaal ook voor de
Vrienden van de ISVW!

Peter Jurgens,

voorzitter Vriendenvereniging

Filosofisch Café met Herman Pleij

Uit ‘Lof der Zotheid’:

‘Dwaasheid is precies
wat de band tussen
vrienden smeedt en
instandhoudt’.

‘Wat heeft het leven
voor zin; ja, moeten we
het überhaupt een
leven noemen, als je er
genot uit weglaat’.

‘Het woord is een 
spiegel van de ziel die
nooit liegt’.

Desiderius Erasmus 
(Nederlandse theoloog,
priester, filosoof, schrijver 
en humanist 1466 - 1536) 

VRIENDENMAGAZINE.2.2016  29-11-16  15:08  Pagina 7



PAGINA 8 NUMMER 2 • DECEMBER 2016

Aanwezig: 145 leden van de Vereniging,
exclusief introducees. 

1. Opening
De voorzitter Peter Jurgens heet iedereen
van harte welkom op deze feestelijke
algemene ledenvergadering, die tevens
het begin is van het 100 jarige jubileum
dat de Vrienden (=leden) dit weekend
gezamenlijk vieren samen met introdu-
cees. 

De voorzitter licht de agenda van de
vergadering toe. In het eerste deel staan
we stil bij ons 100 jarig bestaan. Het twee-
de deel betreft de reguliere stukken van
een algemene vergadering, waarbij hij
toestemming vraagt om de agendapun-
ten over begroting, jaarverslag, jaarreke-
ning en decharge in logische volgorde te
behandelen. Toelichting volgt bij de agen-
dapunten 6, 7 en 8. Aan het eind zal af-
scheid worden genomen van bestuursle-
den en zullen de nieuwe bestuursleden
worden voorgesteld. 

In de agenda is abusievelijk de naam
van Lieneke Koornstra verkeerd vermeld.
(vermelding was Kooistra). Waarvan acte.  

2. Mededelingen
De secretaris Ellie Teunissen meldt dat op
4 september een ‘open haardsessie’ ge-
houden wordt om Vrienden de gelegen-
heid te bieden behoeften, wensen en ver-
langens met betrekking tot de ISVW te
delen met ISVW-directie en Vriendenbe-
stuur.

Op basis van dit gesprek zal een
enquête worden opgesteld, die aan alle
Vrienden wordt voorgelegd. De Vrienden
krijgen tijdig een uitnodiging om zich aan
te melden. De sessie vindt plaats tijdens
de Open Dag. De tijd wordt nader beke-
ken.  

3. Het verslag van de Algemene
Ledenvergadering van 27 september
2015 
Dit verslag van de extra vergadering
betreft uitsluitend het voorstel voor con-
tributieverhoging dat door het bestuur
herzien was en opnieuw aan de leden
wordt voorgelegd. Het verslag wordt una-
niem vastgesteld. 

4. De eerste vijftig jaar van de Vrien-
den door Florian Jacobs, cursus
medewerker van de ISVW 
Verluchtigd met een diavoorstelling over
100 jaar ISVW en Vriendenvereniging ver-
telt Florian waarom de vereniging is op-
gericht en hoe de Vrienden in moeilijke
jaren aan de instandhouding van de ISVW
hebben bijgedragen. Kritisch en altijd
bereid, soms na langdurige discussies, om
veranderingen aan te brengen. Zo zorg-
den de Vrienden voor onderhoud van de
familie Mennicke tijdens de oorlogsjaren
en zorgden ze voor een piano om de
ISVW op te vrolijken. Een prachtige, hart-
verwarmende en inspirerende geschie-
denis door Florian Jacobs zorgvuldig
onderzocht. Zie ook zijn bijdrage in de
Nieuwsbrief van mei dit jaar. 

5. Aanbieding Eeuwboek Markante
Vrienden (Lieneke Koornstra en Ellie
Teunissen)
Lieneke Koornstra ontrafelt een scala aan
soorten Vrienden; zo kent de ISVW al 100
jaar lang trouwe en creatieve Vrienden.
Een weergave van haar verhaal vindt u
elders in de Nieuwsbrief. Lieneke heeft als
eindredacteur alle teksten zorgvuldig
geredigeerd en met de ISVW de foto’s
geselecteerd. 

Peter Jurgens memoreert dat dankzij
Ellie het idee voor een Vriendenboek zich
ontwikkeld heeft en zij door haar vast-
houdendheid dit boek, ondanks afwach-
tende reacties, heeft kunnen realiseren.
Alle dank ook aan de uitgever en de me-
dewerkers van de ISVW. 

Lieneke en Ellie bieden het eerste
exemplaar aan de oudste Vriend van de
ISVW, Emilia Pangalila-Ratulangie, aan. Emi-
lia (1920) vertelt uit haar hoofd haar ge-
schiedenis met haar moeder, die met
Jung samenwerkte. Jung is ook op de
ISVW geweest. Zij vertelt hoe belangrijk
ook voor haar de filosofie is geweest, sinds
zij 36 jaar geleden hier kwam. Met name
de ontwikkelingen in de neurofilosofie en

Verslag Feestelijke Algemene 
Ledenvergadering Vrienden ISVW 
op 18 juni 2016

BERICHTEN VAN DE BESTUURSTAFEL   
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psychiatrie volgde en volgt  ze nog steeds
op de voet. 

6. De vrienden in de jaren 80/90
Doesjka Donker was in de jaren 90 voor-
zitter van de Vrienden en verhaalt over de
roerige tijd, waarin de ISVW van een ideë-
le instelling een commerciële instelling
moest worden en de subsidies niet meer
kreeg. Enorme discussies in het bestuur
en de Vrienden stonden vaak tegenover
de ISVW. Zo laaiden de emoties hoog op
rond de vraag of televisies op de kamers
het ‘vrije denken’ niet zouden verstoren. 
De vraag ‘waartoe zijn we op aarde’ was
regelmatig onderwerp van de Algemene
Ledenvergadering. De omslag naar con-
ferentieoord moest worden gemaakt met
alle vernieuwingen in hotelkamers die
daarbij horen. 

Zij beveelt nog aan om de serie 12
confidenties, 12 emoties etc. verder af te
maken. Het thema dat hieraan ten grond-
slag ligt: Vriendschap ontstaat door kwa-
liteiten. 

7 a. Jaarverslag 2015 
De secretaris licht het jaarverslag 2015
toe. Het ledenaantal is licht teruggelopen
naar 962. Belangrijkste motief is de hoge
leeftijd en de fysieke afstand tot de ISVW

pondentie in de lasten zit. Hierin zit een
vast bedrag dat aan de ISVW wordt be-
taald voor ondersteuning € 8.500. Dit is
een afspraak en al jaren op hetzelfde
niveau. De kosten voor het bulletin en
porti bedroegen € 6.670. Aan briefpapier
en cadeaukaarten werd € 1.779 uitgege-
ven en € 731 voor ledenvergaderingen.
Er is een bedrag van € 2.097 gereserveerd
voor dubieuze debiteuren; dit zijn contri-
buties die niet worden betaald door de
leden. Desgevraagd wordt uitgelegd dat
niet betalende leden tot drie keer toe een
herinnering en aanmaning krijgen en
daarna worden uitgesloten van de vere-
niging. 

Samenvattend geldt voor de staat van
baten en lasten, exclusief koersresultaat
effecten en de schenking van € 150.000,
dat deze conform de begroting is, afge-
zien van een bedrag van in totaal € 4.598
voor de filosofische cafés dat niet in de
begroting 2015 was opgenomen.
N.B. Papierenpost naar de leden is relatief
duur. Slechts 70% van de leden heeft een
e-mailadres opgegeven. De penning-
meester roept op vooral het e-mailadres
op te geven, zodat post elektronisch kan
worden verzonden. 

Desgevraagd geeft de penning-
meester aan dat de Vrienden een ANBI

om nog gebruik te kunnen maken van de
cursussen. De belangrijkste thema’s waar
het bestuur aan gewerkt heeft zijn Vrien-
denbinding, contributieverhoging, vrien-
denwerving en de communicatie met de
Vrienden. De laatste twee zullen volgend
jaar verder worden uitgewerkt, evenals
een eigen website. 
Besluit: Het jaarverslag wordt unaniem
goedgekeurd. 

7 b. Jaarrekening 2015
De penningmeester, Lex Bolwerk, licht het
verslag toe. Het eigen vermogen is ge-
daald van € 236.018 naar € 103.258 als
gevolg van de schenking in 2015 van 
€ 150.000, een positief koersresultaat ter
grootte van € 15.838 en het saldo van
baten en lasten van € 1.402. 

De jaarrekening 2015 illustreert nog
eens waarom de contributieverhoging
per 1 januari 2016 noodzakelijk was. De
Vrienden hebben meer kortingen op cur-
sussen gekregen dan begroot was. Vijf jaar
geleden waren de kortingen 15% van de
contributie, in 2015 25%! Hierdoor bleef er
minder over om de ISVW te ondersteu-
nen. Het aantal schenkingen is terugge-
lopen van € 1.000 naar € 100. 

De leden vragen waarom er een hoge
post (€ 19.777) voor kosten ledencorres-
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stelsel uit de basiscontributie van € 50
gehaald. Dit heeft ook gevolgen voor de
realisatie van de begroting 2016, wat be-
treft contributies, ledenkortingen cursus-
sen en filosofische cafés. Hij verwacht dat
de uitkomst 2016 gunstiger zal zijn dan
de in 2015 goedgekeurde begroting en
acht indiening van een herziene begro-
ting 2016 niet noodzakelijk.

De nieuwe post filosofische café’s
(totaal begroot € 5.000) was ook in de
begroting 2016 nog niet afzonderlijk
opgenomen. 

De begroting 2017 omvat € 49.050 aan
baten en € 37.050 aan lasten. Er zijn, be-
houdens de hogere contributie, lagere lijf-
rentes aan de batenkant en de lagere
ledenkortingen cursussen en hogere voor-
ziening voor dubieuze debiteuren aan de
lastenkant, geen significante afwijkingen
ten opzichte van de begroting 2016.
Besluit: De begroting 2017 wordt con-
form vastgesteld.

9. Update ISVW
Erno Eskens meldt dat het aantal cursisten
in het voorjaar met 30% gegroeid is ten
opzichte van vorig jaar. De zomercursussen
laten nog een lichte achterstand zien, maar
de meeste cursisten melden zich laat. 

De uitgeverij loopt zeer succesvol, mede
dankzij de verkoop van boeken van René
Gude.

Het hotel krijgt een halve vleugel erbij
met de mogelijkheid later nog aan te
bouwen. Reden om te vernieuwen is
vooral het feit dat commerciële instellin-
gen hun medewerkers niet in verschillen-
de kamers willen onderbrengen en dan
uitwijken naar andere hotels. De ISVW kan
met het huidige kamerbestand niet op de
marktvraag inspelen. De ISVW, met name
het hotel, mist hierdoor een stuk omzet
dat voor een evenwichtige exploitatie
noodzakelijk is.

Er zullen een aantal basiskamers blijven
bestaan, maar ongeveer 20 oude kamers
zullen worden opgeknapt en aangepast
aan de huidige tijd (gehele interieur zoals
o.a. een breder bed en verlichting). De
‘barakken’ zullen mogelijk op langere ter-
mijn verdwijnen, omdat er meer confe-
rentiezalen nodig zijn. 

De ISVW is voor financiering van de
Rabobank overgestapt naar de Triodos
bank, die graag met de ISVW in zee wilde,
mede dankzij de giften van de ‘Vrienden’.
Dit blijkt vertrouwen te genereren. Boven-
dien is de te betalen rente aanzienlijk
lager dan bij de Rabobank.  

status hebben. De vereniging kan daarom
geen BTW verrekenen. 
Besluit: De jaarrekening wordt conform
vastgesteld.

7 c. Decharge verlening. 
Besluit: Aan het bestuur wordt décharge
verleend.

8 a. Jaarprogramma 2017
De secretaris licht toe dat in 2017 de wer-
ving van Vrienden en de communicatie
hoog op de agenda staan, naast de the-
ma’s vriendenbinding en financiële on-
dersteuning. Met betrekking tot dit laatste
zal vooral de wijze van contributiebetaling
aan de Vereniging vergemakkelijkt wor-
den en de mogelijkheid tot het doen van
schenkingen fiscaal worden verhelderd.
Ook het banknummer zal meer promi-
nent te vinden zijn.
Besluit: het jaarprogramma wordt vast-
gesteld.

8 b. Begroting 2017
De penningmeester geeft aan dat hij con-
servatief begroot heeft met de aanname
dat de contributie verhoogd is en dat het
aantal kortingen op cursussen afneemt.
Deze zijn nl. door het nieuwe contributie-
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Florian Jacobs houdt een speech tijdens de ALV op 18 juni Peter Jurgens tijdens de act van de goochelaar 

Het oude bestuur

warrend hoeft te zijn, omdat je de naam
Queeste ook voor het landgoed kunt
reserveren. Directie en bestuur nemen
deze suggesties mee. 
Ed Roos vraagt zich af of er ook regiona-
le activiteiten van de Vrienden kunnen
komen, naast de landelijke activiteiten in
Leusden. Dat zou ook de werving van
nieuwe leden vergemakkelijken. Hijzelf
zou daartoe een rol in de regio Arnhem
willen spelen. Het bestuur neemt ook
deze vraag mee. 

12 b. Sluiting
De voorzitter sluit deze bijzondere verga-
dering af met een hartelijk dank aan alle
aanwezigen. De opkomst is nog nooit zo
groot geweest en de vergadering was
zeer constructief. Een Eeuwfeestvergade-
ring waardig. 
Hij nodigt alle aanwezigen uit voor een
drankje in de lounge en een voorstelling
van de filosoof- goochelaar Tilman An-
dries. 

Peter Jurgens, voorzitter
Ellie Teunissen, secretaris

hartelijk bedankt voor hun inzet en ener-
gie.

11. Benoeming drie nieuwe bestuurs-
leden: 
Marianne Douma stelt zich voor als
secretaris. Zij heeft veel internationale
ervaringen en denkt veel na over maat-
schappelijke en politieke kwesties. Dat is
wat haar onder andere motiveert om zich
voor de Vrienden in te zetten. Daarnaast
wil ze de inbreng van de cursisten op het
cursusaanbod versterken. 
Ze wordt bij acclamatie gekozen.

Gerard Teunissen heeft zich jarenlang
ingezet voor de jeugdzorg en heeft als
directeur veel ervaring ook met financiën.
Hij heeft warme belangstelling voor de
filosofie en wil zich daarom graag inzetten
voor de Vrienden. Hij onderschrijft het
beleid van Lex en zal dit in eerste instan-
tie ook doorzetten. 
Hij wordt bij acclamatie gekozen.

Paul Troost is al langer bekend en verricht
al werkzaamheden voor iFilosofie. Daarom
trekt de communicatieportefeuille hem
en hij zal tot het eind van het jaar met
Anka Fauth meelopen om de communi-
catie over te nemen. 
Hij wordt bij acclamatie gekozen. 

12 a. Rondvraag
Kan er een goede tekst komen op de
gevel? Dit was Wees men(sch) . Bestuur
zou een prijsvraag kunnen uitschrijven.
Corry Verduin refereert aan de naam
Queeste. Annemieke stelt dat dit niet ver-

Over vragen over een grotere fietsenstal-
ling en vergroting van parkeerplaatsen –
ook voor invalide bezoekers – wordt ver-
der nagedacht.

Erno haakt nog even in op Doesjka
Meijer. De ISVW heeft nog steeds een ide-
ële doelstelling. De ISVW moet echter op
de markt cultureel ondernemerschap
tonen en maakt daarbij gebruik van een
hotel, dat zich commercieel op de markt
moet bewegen.  
Er zijn twee vacatures op de ISVW: Willem
Keizer heeft zijn coördinatorschap ver-
wisseld voor de advocatuur. Deze vacatu-
re en een vacature voor marketeer staan
open.    

10. Afscheid van drie bestuursleden: 
Lex Bolwerk, Ellie Teunissen, Anka Fauth 
(eind 2016) nemen om statutaire redenen
afscheid van het bestuur. Peter en Stefan
hebben treffende en eervolle typeringen
gevonden voor hun samenwerking met
de betreffende bestuursleden. Zij worden

‘Onwetendheid is 
de moeder der 
hoogmoed’ 

Desiderius Erasmus
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“Vriendschap ontstaat niet uit 
een besef van leegte of 
onvolledigheid, maar door positief
aantrekkelijke en beminnens-
waardige kwaliteiten.” 
(Aristoteles)

Van 1992 tot 1998 was ik voorzitter van het bestuur van de Vrienden. Het was een overgangsperiode voor
de ISVW. Enerzijds was er het succesvolle instituut zoals dat al 80 jaar bestond, anderzijds moesten de
noodzakelijke aanpassingen worden gevonden om de 21ste eeuw zakelijk gezond, maar met behoud van
het Goede, in te gaan.

In het bestuur worstelden wij met de vraag hoe het idealisme, het intellectuele discours, behouden kon
blijven zonder dat de commerciële ontwikkelingen -toen nog een vies woord- de identiteit van het
instituut zouden aantasten. Zo hebben wij uren besteed aan de strijd tegen een TV toestel op de kamers.  
Ons idee was immers dat je bij de ISVW kwam om je hersens te gebruiken en levensvragen te
onderzoeken - het beantwoorden van die vragen hoefde niet persé - en niet om ‘s avonds naar domme TV
programma’s te kijken op je kamer. Dat we die strijd verloren hebben, was te verwachten.
De realiteit was wel dat de ISVW, met de dreiging van de wegvallende subsidie van het rijk, de bakens
moest verzetten. De prijzen voor de weekendcursussen waren laag en dat kon eigenlijk niet meer
volgehouden worden.

Een beter onderwerp tijdens de vergaderingen was de voorgenomen nieuwbouw: het prachtige plan
van architect Hans Ruijssenaars. Mede door een schenking van de Vrienden kon de bouw van de
linkervleugel gerealiseerd worden. Inmiddels komt de bouw van de rechtervleugel dichterbij, de
oplevering wordt in 2017 verwacht. Voor zijn liefde voor bouwen met hout werd Hans Ruijssenaars in 2012
beloond met de Oeuvre Prijs Hout. “ Hout ruikt heerlijk, het voelt goed en het ziet er fantastisch uit. Het
prikkelt alle zintuigen!” 

De algemene ledenvergaderingen werden in de jaren 90 niet zo goed bezocht: gemiddeld waren
veertig Vrienden aanwezig. Weinig (van de 1100), maar die waren wel steeds heel kritisch! Wij moesten ons
als bestuur terdege verantwoorden voor onze voorgenomen besluiten. Door het verzorgen van muziek, of
een inleiding, probeerden we wat meer mensen te betrekken bij de vergaderingen, maar het bleef bij die
kleine groep.

Samen met Frans Jacobs van het bestuur van de ISVW bedachten we de serie “12.....”, kleine boekjes,
waarin de auteurs hun gedachten lieten gaan over bijvoorbeeld 12 confidenties, geschreven door Cornelis
Verhoeven vlak voor zijn dood. Een tip voor ISVW Uitgevers?
De afgelopen 20 jaar hebben de ISVW directie en het bestuur de ‘modernisering’ met verve opgepakt, alle
zintuigen blijven geprikkeld worden en daarmee gaan wij de volgende 100 jaar opgewekt in. 

Doesjka Donker

“Liefhebben is een goede eigenschap die typisch is voor 
vrienden. Bij gevolg zijn mensen die elkaar naar verdienste 
liefhebben trouwe vrienden en is hun vriendschap duurzaam”.
(Aristoteles)

Terugblik
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In je leven krijg je wel zo het één en
ander. Familie is het eerste dat je
krijgt. Zelfs als je als kind wordt
afgestaan, is familie niet weg te
denken. Naast familie, krijg je ook
kennissen, vrienden en vrennissen. Ja,
vrennissen. Zo worden vandaag de
dag mensen genoemd, die iets meer
zijn dan kennissen, maar wel minder
dan vrienden. Kennissen, vrienden en
vrennissen krijg je dankzij contacten
met buren, klasgenoten, mede-
studenten, medecursisten hier op de
ISVW, collega’s, sportclubs,
verenigings-leden, noem het maar op.
Vrienden zijn er in verschillende
soorten.

Hartsvrienden.
Dat zijn de mensen waar je het eerste
contact mee zoekt als je groot nieuws
hebt, die je als eerste in vertrouwen
neemt. Zij zijn zeker ook trouwe
vrienden.

Trouwe vrienden.
Dat zijn mensen met wie je al jaren
bevriend en heel eigen bent. Als je
elkaar langere tijd niet spreekt, pak je zo
de draad weer op. Het kan niet stuk, je
kunt er zelfs ruzie mee maken en geeft
zo veel om elkaar, dat je elkaar als het er
echt op aankomt, niet wilt laten vallen.
Dat maakt de vriendschap extra
waardevol en geeft er een extra
dimensie aan. 

Tijdelijke vrienden. 
Hier gaat het om mensen waarmee je in
een bepaalde periode in je leven close
bent. Bepaalde omstandigheden liggen
doorgaans aan zo’n vriendschap ten
grondslag, bijvoorbeeld samen een
studie volgen of tegelijkertijd
opgroeiende kinderen hebben.
Veranderen de omstandigheden, dan
verwatert het contact. Samen liep je een
tijd op en dan gaan de wegen uiteen.

Gelegenheidsvrienden.
Met deze mensen zoek je onder
bepaalde omstandigheden direct
contact, bijvoorbeeld als er ijs op de
vaarten ligt.

100 jaar, dat zit er voor ons, stervelingen
die wij zijn, nu eenmaal niet in, maar
wel, zoals Emilia Pankalila, 36 jaar.
100 jaar vriendschap is natuurlijk een
enorme mijlpaal. Dat laat je niet zomaar
voorbij gaan. Dat moet gevierd worden.
Vandaar een Eeuwfeest en ook de
uitgave van een Eeuwboek, in aan-
sluiting op het Eeuwboek van de ISVW
zelf. 
45 vrienden gingen in op de uitnodi-
ging een tekst te schrijven voor dit
vriendenboek. En wat verrasten zij met
teksten die totaal verschillend van
insteek zijn en daarmee zeer illustratief
voor de diversiteit aan vrienden van de
ISVW en de toegankelijkheid van de
ISVW. 
Samen met Ellie Teunissen, Erno Eskens,

Francien Homan, Florian en Frans Jacobs,
mocht ik werken aan dit boek, dat veel
verder reikt dan de dag van morgen.
In aansluiting op het Eeuwboek van de
ISVW zelf, met de titel Markante Denkers,
bedachten wij de titel Markante
Vrienden. De vrienden, die bijdragen
hebben geleverd voor dit Eeuwboek,
verdienen met recht deze titel. Zij
hebben iets heel speciaals gedaan.
Ik wil ieder die heeft bijgedragen aan dit
boek, namens zowel het bestuur van de
Vrienden van de ISVW als de directie van
de ISVW, heel hartelijk bedanken. 
En ja, nu krijgen jullie, als vrienden van
de ISVW, weer iets. Jullie krijgen allemaal
dit Eeuwboek. Een vriendengebaar.

Lieneke Koornstra

Gebruiksvrienden.
Dat zijn mensen met wie je niet alleen
geregeld een prettig contact hebt, maar
die ook heel handig zijn om te kennen
met het oog op bepaalde zaken en
waarop je makkelijk een beroep kunt
doen, bijvoorbeeld wanneer je
problemen hebt met je computer.

Facebook-vrienden.
Hier betreft het mensen met wie je in
een sociaal netwerk zit en waarvan je er
vaak honderden hebt. Een deel ervan
kan jou zomaar ontvrienden zonder dat
jij er iets van merkt. 

Markante vrienden.
Mensen met wie je eigen bent of dat
ooit bent geweest, maar samen heb je
wel iets heel speciaals beleefd.
De ene soort vriendschap hoeft de
andere niet uit te sluiten. Een hartsvriend
is, zoals gezegd ook een trouwe vriend,
maar kan daarnaast heel goed een
gelegenheidsvriend, een gebruiksvriend,
een Facebook-vriend en een markante
vriend van je zijn.
De ISVW is ook bekend met vrienden. Zij
heeft er bijna duizend. Ook hier is sprake
van verschillende vriendschapssoorten
en hoeft de ene soort de andere niet uit
te sluiten.
De ISVW kan zelfs zeggen dat zij al 100
jaar vrienden heeft. Velen daarvan zijn
trouwe vrienden gebleken. Nee, geen

Presentatie eeuwboek vrienden ISVW
‘Markante vrienden’ 
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De ISVW en de Vrienden van de ISVW
bestaan honderd jaar en zijn
springlevend. Dat is echter geen reden
om achterover te leunen. Het kan altijd
beter. Daarom was er op 4 september,
voorafgaand aan de Open Dag van de
ISVW, een discussiebijeenkomst voor
de Vrienden. Centraal stonden de
vragen of ISVW en Vrienden de goede
dingen doen en of die op de goede
manier worden gedaan. Een paar
thema’s kwamen aan de orde. 

In de eerste plaats was er de vraag waar
het de Vrienden nu het meest om te
doen is. Komen zij naar de ISVW primair
om kennis op te doen, of om zich te
bezinnen op maatschappelijke en
levensvragen, dan wel misschien in
eerste instantie vanwege de dialoog en
discussie? In de groep van ruim veertig
deelnemers tekenden zich twee
stromingen af. De eerste plaatste het
opdoen van kennis voorop, om van
daaruit ook tot bezinning en dialoog te
komen. De andere stelde juist de dialoog
op de voorgrond, als weg om tot
bezinning te komen. Kennis opdoen was
daarbij ondersteunend en inspirerend,
maar stond niet bovenaan. De
werkvormen, die aansluiten bij deze
twee categorieën van verwachtingen,
verschillen nogal. De conclusie was dat

de ISVW aan beide soorten verlangens
tegemoet komt en zal blijven komen.
Het is wel van belang dat bij cursussen
en opleidingen duidelijk kenbaar wordt
gemaakt wat deelnemers kunnen
verwachten. 

Een tweede thema behelsde de vraag
hoe breed het inhoudelijke aanbod van
de ISVW zou moeten zijn. Gaat het alleen
om filosofie, of bijvoorbeeld ook om
kunst, religie, muziek, natuurweten-
schappen, geesteswetenschappen en
sociale wetenschappen. Uit de discussie
kwam een eenduidig beeld naar voren:
graag een inhoudelijk breed aanbod,
maar wel met filosofie als basis-
wetenschap. De link met filosofie moet
er altijd zijn. Zoals door de ethiek van
bijvoorbeeld natuurwetenschappelijk
onderzoek naar voren te halen, of de
kennistheoretische uitgangspunten van
een vak centraal te stellen. 

Een derde thema ging over de I van de
ISVW: in hoeverre is de school
internationaal genoeg? Enerzijds werd
geconstateerd dat, anders dan bij de
oprichting honderd jaar geleden, het
voor iedereen nu veel gemakkelijker is
ontwikkelingen in het buitenland te
volgen. De ISVW heeft daar geen
speciale functie meer in. Tegelijkertijd

kan het niet anders of bij alles wat je
doet heb je een brede internationale
scope. In dat licht wordt het toegejuichd
als de ISVW doorgaat met docenten en
sprekers uit het buitenland bij de school
te betrekken. Dat de hogere kosten, die
daarmee gepaard gaan, enigszins
beperkend werken, werd door de
aanwezigen goed begrepen.

Tot slot kwam naar voren dat er
behoefte is aan meer gelegenheden tot
open gesprekken. Bijvoorbeeld tijdens of
na de Filosofische Cafés. Zou het niet
leuk zijn als er bijvoorbeeld een ‘zeep-
kistmiddag’ zou zijn, waarbij iedereen die
zich geroepen voelt tien minuten mag
spreken over alles wat in zijn of haar
ogen van belang is?

De Open-haardvuurbijeenkomst zal
worden gevolgd door een breder
onderzoek onder de Vrienden naar wat
er leeft en wordt verwacht. Vooralsnog
gaf ook deze geanimeerde discussie al
weer nieuwe inspiratie en ideeën voor
de koers van ISVW en Vrienden.

Peter Jurgens

Open-haardvuurbijeenkomst Vrienden
4 september 2016

In het boek Markante Vrienden is door een omissie van de redactie een andere
foto bij het artikel van Willem van Katwijk geplaatst. Door hem is aan het eind
van zijn bijdrage een door hem zelf gemaakte foto van een Phacelia afzonderlijk
aangeleverd, die voor hem als metafoor dient van  zijn ontwikkeling aan de ISVW.
Deze foto was in de hoeveelheid van artikelen over het hoofd gezien, waarvoor
onze excuses. In een herdruk zullen we dit herstellen.

Aan het eind van zijn tekst  ‘van geestelijk voedsel’ schrijft hij:  ‘ISVW, als dank voor
dit alles, stuur ik jullie als metafoor van mijn uitbundige geestelijke bloei, deze
foto van de Phacelia, het bijenliefje, de voornaamste voedselplant voor bijen. Die
weer een voorwaarde en een waarborg zijn voor 70% van onze voedselproductie. Zonder de Phacelia, de bijen en de ISVW is er geen
broodnodig voedsel meer…’
Willem van Katwijk, Velp, 5 februari 2016. 

We laten u hierbij graag zijn bijzondere foto van de Phacelia zien. 

Rectificatie Vriendenboek
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Drie benaderingen binnen Animal
Politics

Er zijn drie hoofdstromingen om Animal
Liberation te bereiken. 

De eerste stroming bestaat uit activisten.
Zij verzachten bestaand dierenleed en
gaan voor Welfare. De levensomstan-
digheden van dieren verbeteren via
Reforms.  Hun benadering is vaak
reactief en streeft naar matiging. Zij
beschouwen een goudvis niet als ding
dat je in de WC wegspoelt. Welfare is
tegen plofkip en kistkalf en voor
scharrelkip. Op hun agenda staat ook de
kwaliteit van leven van de bewoners van
een circus en dierentuin. 

De tweede stroming kiest voor de
juridische benadering. Legalisten willen
onvervreemdbare en afdwingbare
rechten om de autonomie van het dier
te bevorderen. In Nieuw Zeeland zijn
onze directe voorgangers wettelijk be-
schermd en in de Verenigde Staten wil
Steven Wise  op principiële gronden zo’n
aap via een rechtszaak uit een
dierentuin bevrijden. Dichter bij
Leusden, moet de Zwitserse Animal
Dignity wet het leven van nonhuman
animals verbeteren.   

De Frederik van Eeden lezing ging over
de derde stroming. Kymlicka steunt
respectievelijk de verbeteraars en de
strikt juridische aanpak van de legalisten.
Maar pragmatisch en principieel kiest hij
voor een politiek-filosofisch invalshoek
en focust op groepssolidariteit en
groepsspecifieke rechten. Kymlicka legt
in zijn boek Zoopolis de nadruk op
dieren als sociale deelnemers. Wat is een
‘just relationship’? Hoe zouden we
katten en honden rechtvaardig moeten

behandelen? Het zijn volgens Kymlicka
deelnemers van de maatschappij met
wie wij solidair moeten zijn. Maar hoe
solidariteit met huisdieren in te vullen?
Via humanitaire solidariteit zoals
solidariteit met zieken, zwakken en
mentaal gehandicapten? 

Kymlicka verdeelt de wereld van
mensen en andere dieren in drieën: 

A: de ‘echte’ wilde dieren in de vrije
natuur. Hij benadert ze als de
Franssprekende in het land Canada,
waar hij werkt. Wij mensen zouden het
grondgebied van andere dieren met
rust moeten laten. Het leven van vossen
niet verstoren, walvissen in pool-
gebieden laten zwemmen en ganzen in
de lucht rustig laten overvliegen.
Kymlicka is ook pragmatisch en laat
deze categorie buiten zijn directe
blikveld.  

B: de huisdieren, waaraan Kymlicka
prioriteit geeft. Een waakhond is een
domesticated, co-working nonhuman
animal wiens identiteit we moeten
respecteren. Zo ook onze blinden-
geleidehonden, snuffelhonden op
Schiphol en de in te huren poezen van
Humanitas. Amerikaanse militaire
honden, die bermbommen ontdekken,
hebben maximale werkuren, veilige
werkomgeving, ziekteverlof, pensioen,
terminale zorg en een humane uitvaart.
Bij Katrina’s overstroming moest de
ambulance nadrukkelijk ook huisdieren
redden. Vergelijk het met de
ziekteverzekering en aanvullend pakket
voor onze huisdieren. Bij scheiding van
vader en moeder, naar wie gaat de
hond? Kortom: het huisdier is geen
instrumenteel ding maar familielid. 

C: de derde groep van Kymlicka betreft
de positieve discriminatie van
behoeftige groepen als arbeiders en
kleine religieuze gemeenschappen als
de Amish. Hij vergelijkt de Amish met
liminal animals zoals stadsduiven,
huismussen, meeuwen op een
vuilnisbelt, zilvervisjes in oude boeken,
zwerfkatten en zo meer. Het zijn
zogenoemde denizens. Kymlicka’s
stelling is dat wij ten aanzien van alle
dieren plichten hebben en dieren
morele rechten bezitten; laat ons
beginnen met groepen B en C.

WOUW, hier moet ik meer van weten!
dacht ik na afloop van de presentaties
van Eva Meijer, Erno Eskens en Kimlicka.
Kunnen de morele rechten van
kinderen, zwakken en geestelijk
gehandicapten dierenrechten
inspireren? Humanitaire solidariteit
werkt ten aanzien van de hele natuur,
maar solidariteit op basis van wederzijds
welbegrepen eigenbelang werkt niet bij
kinderen en ook niet bij dieren. Isaac
Berlin’s positieve vrijheid is lastig bij
huisdieren, want zou je ze dan moeten
vrijlaten. Is de garantie van negatieve
vrijheid beter (met rust laten, niet mee
bemoeien, geen schade toebrengen)? 

Wat gij als mens niet wilt dat u geschiedt,
doe dat ook andere dieren niet aan. Is zo’n
geactualiseerde Gouden Regel iets om
verder over na te denken? Hoe dan ook
de Van Eeden lezing 2016 zet mij aan
vlees heel veel minder als kannibaal te
eten.

Jannes H Mulder, Rotterdam

De zesde Frederik van Eeden lezing 2016:

Mind Blowing
Eva Meijer ’s introductie van Will Kymlicka, keynote spreker op de ISVW-
conferentie Animal Politics en Erno Eskens inleiding voor een select groepje
ISVW-ers over Zoopolis, a  Political Theory of Animal Rights maakte de Van
Eeden lezing tot een filosofische verrassing. Zelden ben ik  binnen één ochtend
zo veel nieuwe intellectuele uitdagingen  tegengekomen. 
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Friesland
Mevrouw Anja Wouters
Nieuwe Straatweg 54
8061 CP Giekerk
telefoon: 058 2562155
e-mail: anja@anjawouters.eu

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

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

Noord-Brabant 2 (Den Bosch/
Rosmalen)

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

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

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

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

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

Adreslijst van coördinatoren van ISVW 
Filosofische Leesgroepen 
Amersfoort 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Colofon
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