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“Wie geen dromen heeft, heeft evenmin een werkelijkheid”
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Online cursussen en evenementen

Vanuit je eigen woonkamer toch een beetje sfeer proeven bij ISVW? Dat kan! Vanaf maart 2021 is er
ook een online ISVW-programma. Elke week bespreken we grote filosofische vraagstukken tijdens
onze online masterclasses. Ook vinden de Van Eedenlezing en de Nacht van de filosofie dit jaar
online plaats. Kijk op isvw.nl/online voor meer informatie en het volledige programma.

9E FREDERIK VAN
EEDENLEZING
HOW TO BE
HUMAN IN A
DIGITAL AGE
MARKUS GABRIEL

10 APRIL 2021 | € 39,-

21 APRIL 2021 | € 25,-

5 MEI 2021 | € 25,-

Presentatie Marthe
Kerkwijk.

Met Erno Eskens.

Met Marthe
Kerkwijk.

DE GROT VAN
PLATO

DE ESSENTIE
VAN DŌGEN

MURDOCH
OVER LIEFDE EN
MORAAL

NACHT VAN DE
FILOSOFIE

NIETZSCHE
OVER WAARHEID

BEVRIJDING
VOLGENS MARX

Met Marthe
Kerkwijk.

14 APRIL 2021 | € 25,-

Met Michel
Dijkstra.

28 APRIL 2021 | € 25,-

Met Katrien
Schaubroeck.

VRIENDENMAGAZINE • NUMMER 1 • MAART 2021

2 JUNI 2021 | € 25,

Met Erno Eskens.

Met Marthe
Kerkwijk.

VRIJHEID EN
BEWUSTZIJN
VOLGENS SARTRE

WITTGENSTEIN
EN MANN

19 MEI 2021 | € 25,-

3 APRIL 2021 | € 35,-

7 APRIL 2021 | € 25,-

FRANCISCUS
VAN DEN ENDEN,
DE LERAAR VAN
SPINOZA

CELAN EN
ECKHART

12 MEI 2021 | € 25,-

26 MEI 2021 | € 25,-

Met Michel
Dijkstra.

Met Arthur
Veenstra.
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DEMOCRATIE
VOLGENS HABERMAS EN MOUFFE

DIERENBEWUSTZIJN

DOSTOJEVSKI’S
IDIOOT

16 JUNI 2021 | € 25,-

30 JUNI 2021 | € 25,-

Met Erno Eskens.

Met Florian Jacobs.

OORDELEN
MET ARENDT

ONTWIKKEL JE
EIGEN FILOSOFISCHE BOEK –
DEELS ONLINE

9 JUNI 2021 | € 25,-

23 JUNI 2021 | € 25,-

Met Florian Jacobs.

Met Marthe
Kerkwijk.

START: 18 SEPTEMBER
2021 | v.a. € 1.250,-

Met Marc van Dijk
en Bob van der
Burg.

“Niets duurt voort behalve verandering”
(Heraclitus)

Verandering is wel het sleutelwoord, dat
het beste onze bestuursactiviteiten van
dit moment karakteriseert. De Algemene
Ledenvergadering van 23 augustus 2020
heeft het besluit genomen om de statuten van de Vrienden aan te passen, zodat
we als Vrienden meer mogelijkheden
hebben om activiteiten op het gebied
van de publieksfilosofie te ondersteunen.
Op 17 december vorig jaar zijn die gewijzigde statuten bij de notaris vastgelegd.
De kern van deze aanpassing betreft een
gewijzigde doelstelling dat de Vrienden
nog uitsluitend de ideële activiteiten van
de ISVW ondersteunen. De afgelopen periode is het bestuur druk bezig geweest
om het bestaande bestuur-raamwerk aan
te passen aan de nieuwe situatie. Hierbij gaat het vooral om het huishoudelijk
reglement, het beleidsplan en de presentatie van de Vrienden op de website
( www.vrienden-isvw.nl). Deze wijzigingen zijn onlangs, tijdens een ingelaste Algemene Ledenvergadering op 21 februari
van dit jaar aan de leden voorgelegd. Wij
zijn blij dat de aanwezige leden unaniem
de voorstellen geaccepteerd hebben.
Hiermee staat de weg open om de fiscale
ANBI-status te kunnen verwerven. Inmiddels is de aanvraag voor de ANBI-status
ingediend bij de Belastingdienst.
De gewijzigde statuten maken het mogelijk om als Vrienden ook organisaties
anders dan ISVW te ondersteunen. Er zijn
‘as we speak’ diverse contacten met organisaties, die ons om informatie hebben
verzocht. Het bestuur heeft inmiddels een
aanvraagformulier en leidraad vastgesteld
voor subsidieverstrekking. Deze informatie is gepubliceerd op onze website.
Dit magazine is het eerste, dat niet meer
door Henk Droog is vormgegeven. Henk
heeft sinds 2013 het Vriendenmagazine
vormgegeven. De afgelopen jaren is het
blad gegroeid van een eenvoudig vormgegeven zwart-wit nieuwsbrief naar een
veelkleurig en aantrekkelijk magazine. In
november heeft Henk aangegeven zijn
werkzaamheden te willen beëindigen.
Een dank-je-wel is op zijn plaats voor het
goede werk dat de afgelopen jaren door

Henk, in samenwerking met de diverse
redacteurs, is verricht. Alle nummers sinds
2013 staan inmiddels in digitale vorm op
de website van de Vrienden en zijn daar
te raadplegen.
Helaas blijven de hardnekkig coronaperikelen voorduren en frustreren deze de
mogelijkheden om als Vrienden bijeen te
komen tijdens een filosofisch Café of andere gelegenheden. De ISVW is al een tijd
volledig gesloten. Alle cursussen zijn uitgesteld en het programmabureau is bezig om alle geplande cursussen en events
door te schuiven naar een (nu nog ongewisse) toekomst. Veel Vrienden hebben
hun zorgen uitgesproken over het voortbestaan van de ISVW. Tijdens de laatste
ALV gaf Chantal Orth informatie hierover.
Zij maakte duidelijk dat ISVW hard geraakt is en dat het financieel gezien niet
de beste tijden zijn. De ISVW wordt het
meest geholpen als potentiële cursisten
zich inschrijven en niet afwachtend blijven. De kalender bevat veel interessante
cursussen en er komt vast en zeker een
mooie heropening van het prachtige
cursusinstituut. Wij kunnen deze oproep
allen maar herhalen.

 Door Fred Ahsmann

Voorzitter Vrienden ISVW

Tot slot: veel leesplezier met dit nieuwe
nummer over verbeelding. Het is weer
door een enthousiaste redactie samengesteld.

Laatste nieuws

De goedkeuring is binnen,
vanaf 1 januari 2021 heeft
de Vrienden Vereniging
de ANBI-status!
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Het spreekt tot de verbeelding …
Zeggen we dan, maar wat is verbeelding eigenlijk? In dit Vriendenmagazine proberen we het begrip vanuit allerlei hoeken te
benaderen. Zonder de pretentie te hebben om een sluitend antwoord op de vraag te geven.
hem aanreiken, om te zetten door verbeelding. Het is niet bij de gratie van goddelijke
genade dat de wereld aan ons als een kenbare werkelijkheid verschijnt.” Het vormde
later weer de basis voor de bewustzijnsfilosofie waarmee een koppeling tussen kennis en bewustzijn werd gemaakt: mensen
ervaren de werkelijkheid via hun zintuigen
en denk- en associatieprocessen.

Verbeelding is ons vermogen om de wereld te zien zoals deze (niet) in werkelijkheid is. Hieronder hebben we een aantal
invalshoeken op een rij gezet.
1.	 We kunnen onszelf een mooiere wereld inbeelden. We willen verandering,
dus durf te dromen zeggen ze dan.
2.	 Verbeelding is natuurlijk ook fantasie,
een mens fantaseert over mooie en
lelijke dingen. ‘Game of Thrones’ is
niet voor niks zo’n succesvolle serie
geworden.
3.	 Iemand ‘verbeeldt zich iets’, en dan
bedoelen we dat iemand arrogant is
of hoogmoedig. Deze invalshoek is
voer voor psychiaters.
David Hume introduceerde het begrip
‘verbeeldingskracht’ in zijn essay ‘an en-

 Door Rity van der Avoort
quiry concerning human understanding’
(1766). Hij zegt daar: “De mens beschikt zelf
over een vermogen om dat wat zintuigen

Deze manier van denken heeft vervolgens weer grote invloed gehad op de
ontwikkeling van kunst. Kant droeg bij aan
de doorbraak van de ons nu vertrouwde
voorstelling de individuele autonomie.
Door een individuele ervaring is er een
basis voor gelukkig leven en bron van zingeving.
Veel leesplezier in dit Vriendenmagazine.

De wereld in je hoofd
Mijn schoonvader Jo (85 jr.) zit in zijn rolstoel
aan tafel in de Achterhoek. “Die vriend van
jou uit Zwitserland, waar woont die ook
weer?” vraagt ie aan zijn zoon die tegenover
hem zit. “In Luzern,” antwoordt die terwijl
hij een slok van zijn biertje neemt. Jo kijkt
nadenkend en wrijft met zijn goede hand
over zijn kin. “Dus dan rij je bij Basel Zwitserland in?” vraagt hij weer. “En is Luzern
dan vóór de Gotthard of daarna? Daar was
toch zo’n mooi groot meer? Met die prachtige blauwe kleur?” In het hoofd van mijn
schoonvader rijdt hij door de bergen en
volgt de wegen zoals hij die lang geleden
nog zelf reed richting Italië. Voor zijn neus
staat een klein borreltje, een likeur. Lekker
zoet…daar houdt hij van. Als we vertellen
over ons recente bezoek aan de overburen
vraagt hij ons de oren van het hoofd. “Zijn
dat die 70’gers met die Down-zoon? Wat
deed hij eigenlijk voor de kost? Hebben ze
een oprit voor hun huis? In welke auto rijden
ze? Hebben zij ook kleinkinderen? Helpen ze
jullie ook mee in de moestuin?” In zijn ogen
lees ik een nieuwsgierige blik. Hij is oprecht

benieuwd naar onze overburen, hoewel hij
ze niet kent en nooit gezien heeft. Net als
hij nieuwsgierig is naar de woonomgeving
van de vriend in Zwitserland. Al jaren blijft
hij binnenshuis, komt niet meer buiten omdat hij bang is om te vallen. Dat is namelijk
eerder al gebeurd en toen heeft hij een paar
uur in de bijkeuken gelegen voordat er iemand kwam. Sindsdien zit hij het grootste
deel van de dag in een rolstoel en stept met
zijn goede voet in de rolstoel door het huis.
Van de keuken naar de kamer, van de kamer
naar de wc, van de wc naar de slaapkamer.
Zijn werkelijke wereld is zijn huis, maar de
hele wereld zit in zijn hoofd. Voor mij is hij
de belichaming van verbeeldingskracht.
Zo’n 47 jaar geleden trof hem, in de kracht
van zijn leven, een bijna-fatale hersenbloeding. De revalidatie duurde een jaar en hij
bleef halfzijdig verlamd. De auto kreeg een
aanpassing waardoor hij door Europa bleef
rijden, achter het stuur werd hij gelukkig.
Tot dat niet meer ging en hij steeds beperkter werd in zijn bewegingsvrijheid. Maar de
nieuwsgierigheid bleef, net als zijn positieve
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kijk op de wereld. Het borreltje is inmiddels
leeg. Ik kijk hem aan en neem mezelf voor
de wereld in mijn hoofd net zo te koesteren
als hij dat doet.

Oproep aan onze Vrienden
We doen met deze oproep een beroep op onze Vrienden!
Het Bestuur, de cafécommissie en de redactie van het Vriendenmagazine zijn namelijk dringend op zoek naar Vrienden die hun
handen uit de mouwen willen steken voor onze Vereniging.

We zoeken:
 Redacteuren en interviewers voor ons Vriendenmagazine
 Commissieleden voor het organiseren van de filosofische cafés
 Mensen die een presentatie willen geven
 Manusjes van alles, de vrije libero’s die af en toe eens iets willen doen.

Heb je zin om ons team vrijwilligers te komen versterken? Wil je
bijdragen aan een actieve Vereniging die de publieksfilosofie in
al haar aspecten wil bevorderen? Graag!

Lijkt het je iets, meld je dan aan en kijk of je iets voor de Vriendenvereniging kunt betekenen. Of dat wij iets voor jou kunnen
betekenen!

Bijvoorbeeld omdat je schrijven leuk vindt? Of graag iets organiseert? Of een nieuwe Vriendenkring zoekt? Misschien heb je
belangstelling voor vormgeving of het maken van foto’s? Of heb
je veel kennis over een bepaald onderwerp en wil je die delen
met anderen Vrienden tijdens een van de filosofische cafés?

Rity van der Avoort
E-mail:  rvdavoort@vrienden-isvw.nl

Agenda Activiteiten Vrienden 2021
Thema 2021: ‘Mozaïek van het leven’
Data 2021
24 januari 2021

Filosofische cafés 2021 15 - 17 uur.
‘De toegevoegde waarde van ouderdom’, over de omgang met en plaats van ouderen in westerse- en
niet westerse culturen. Presentatie: Babah Tarawally

21 februari 2021

Ingelaste ALV

21 februari 2021

‘Rolmodellen … en zegen of een last?’, gesprek met Vrienden na het (vooraf) kijken van de film
‘Looking for Eric’ van Ken Loach

21 maart 2021

‘De kunst van het ongelukkig zijn’, over de rol van ongeluk in ons leven

18 april 2021

‘Het melancholische brein’, over betekenisvolle gebrokenheid en de werking van het brein

16 mei 2021

‘De muzikale kracht van de Fado’, over de relatie tussen muziek en lijden

20 juni 2021

ALV en Vriendenmiddag

19 september 2021

‘Inspiratiebronnen van en voor de Vrienden’, over de vrije tijd en besteding ervan

17 oktober 2021

‘Leren over ‘goed’ leven van dieren’, over wat wij kunnen leren van dieren

21 november 2021

‘Heiligen en Hooligans’, over keuzes en dilemma’s rondom dood en leven

Het programma van de filosofische cafés wordt samengesteld door de cafécommissie. Deze bestaat momenteel uit: Frans van der
Lem, Heike Kleinfeld, Leo van der Meij, Fred Ahsmann en Rity van der Avoort. Deze commissie streeft naar variëteit en afwisseling in
de onderwerpen en beoogt de relatie tussen alle Vrienden te verdiepen en te versterken. Mochten er Vrienden zijn die graag meedenken over vorm en inhoud van de cafés … neem dan vooral contact op met een van leden van de commissie! We kunnen alle
hulp gebruiken om de cafés te organiseren.
De cafés gaan altijd door komend jaar. Vrienden ontvangen voor aanvang een uitnodiging om aanwezig te zijn of krijgen een link
naar een online-bijeenkomst. Kijk voor de actualiteit altijd even op onze website! Van alle filosofische cafés en hun thema’s zijn
Powerpoint- en videopresentaties beschikbaar. Kijk vooral ook op de Vriendenwebsite:  www.vrienden-isvw.nl

5

VRIENDENMAGAZINE • NUMMER 1 • MAART 2021

De sprong naar verbeelding
Op het moment dat ik dit schrijf, 21 januari 2021, wordt er in
de Tweede Kamer gedebatteerd over het invoeren van een
avondklok. Een drastische inperking van onze vrijheid die doet
denken aan de Tweede Wereldoorlog. De coronapandemie
heeft mijn leefwereld het afgelopen jaar behoorlijk kleiner
gemaakt: dichte musea, gesloten theaters en restaurants, thuis
online lesgeven en weinig persoonlijk contact met anderen.
Mijn leefwereld is plots ingeperkt tot mijn naaste omgeving
en 1,5 meter afstand. Tijd dus voor reflectie, goede een op
een gesprekken met anderen en het lezen van boeken waar je
nooit eerder aan toekwam om inspiratie op te doen hoe deze
barre tijd door te komen.

 Door Gerard Geerlings

Een van de boeken die ik onlangs las, is de ‘Kritiek van de cynische reden’ van Peter Sloterdijk, verschenen in 1983. Sloterdijk stelt dat ‘perioden van chronische crisis van de menselijke
levenswil eisen dat wij de status van permanente onzekerheid
accepteren als onvermijdelijke achtergrond van ons streven naar
geluk’. En als men deze onzekerheid accepteert wordt het, volgens Sloterdijk, tijd voor ‘kynisme’, de levenskunst van de crisis.
‘Kynisme houdt geen scepsis of relativisme in, maar vrijpostigheid of durf waarbij het gaat om de moed de problemen en
dilemma’s die de crisis met zich meebrengt te doordenken maar
ook om de moed te durven leven.’

Waar Sloterdijk met kynisme als antwoord op onzekere tijden
komt, komt Camus in zijn essay met vier mogelijke antwoorden
op de vraag hoe te leven:
1.	 De sprong naar religie, waardoor de irrationele en onverklaarbare betekenis krijgt. Vroeger een vertrouwd concept.
2.	 De sprong naar verklaren ofwel in een eindeloze poging
alles wat niet verklaard kan worden binnen het domein
van de rede krijgen terwijl er steeds weer opnieuw nieuwe
onzekerheden ontstaan
3.	 De sprong naar de kunst, die de onzekerheid waarin we
leven omzet in een kunstwerk dat onze verbeelding aan
het werk zet, ons opnieuw leert zien, opmerkzaam maakt
of van iedere gedachte of beeld iets bijzonders weet te
maken.
4.	 De sprong naar de depressie met de dood als ultieme consequentie wanneer men het absurde niet kan accepteren.

Als je een diagnose zou maken van onze samenleving na de
overrompelende uitbraak van het coronavirus zou je kunnen
stellen dat deze in zijn geheel ziek is. Genezing ligt op korte termijn niet binnen ons bereik. De onzekerheid die dat met zich
meebrengt zal nog wel een tijdje aanhouden. Tot het corona
vaccin bij iedereen geïnjecteerd is, helpen alleen ingrijpende Dat laatste lijkt me niet zo’n goed plan en antwoord 1 zal onmaatregelen en de manier waarop we met elkaar samenleven getwijfeld goed liggen bij diegenen die voor religie ontvankeom de kans op besmetting of overlijden te verlagen. Daarmee lijk zijn. Mij trekken scenario 2 en 3 echter het meeste aan, en
hebben we niet alleen te maken met een
omdat scenario 2 nog een lange weg te
medische kwestie maar ook met een gegaan heeft voordat het met oplossingen
dragskwestie. Kortom, willen overleven
komt, zou ik het liefst willen inzetten op
vraagt om aanpassing van onze levensscenario 3.
stijl, aanvaarden dat je dingen niet kunt
‘De mens heeft een hevig
veranderen en binnen dat aanvaarden
De sprong naar onze verbeelding kan
verlangen naar waarheid en ons een spiegel voorhouden. Ook helpt
toch actief en strijdbaar te zijn en een
nieuwe vorm weten te vinden waarop
het de problemen en dilemma’s door de
vraagt om een antwoord,
we ons tot elkaar kunnen verhouden.
huidige crisis te doordenken en ons de
maar de wereld zwijgt op
moed en kracht te geven om te durven
Ook de Franse filosoof Albert Camus
leven. Onze verbeelding kan ons helpen
een onredelijke wijze.’
heeft zich met de vraag ‘hoe moet je
om te gaan met onbehagen nu we niet
leven in tijden van grote onzekerheid’
meer kunnen leven zoals we gewend
beziggehouden. In ‘De mythe van Sisypwaren. Wel lastig nu de hele culturele
hus’ met als ondertitel ‘Een essay over
sector platligt, maar ik troost me met
het absurde’ stelt Camus dat wij allede gedachte dat juist ten tijde van crisis
maal verlangen naar duidelijkheid omtrent ons bestaan maar kunstenaars geïnspireerd worden tot het maken van kunst waar
daar geen duidelijk antwoord op krijgen waardoor het absurde wij dan weer van mogen genieten.
ontstaat: ‘de mens heeft een hevig verlangen naar waarheid en
vraagt om een antwoord, maar de wereld zwijgt op een onredelijke wijze.’ Naarmate de onzekerheid groter wordt, zoals nu het
geval is, wordt de vraag hoe te leven steeds urgenter.
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Gerard Bastiaansen nieuwe Vriend
59 jaar, vader van 2 zonen en opa van een kleinzoon en kleindochter
Als klein jongentje las ik al veel. In de bibliotheek kreeg ik regelmatig de boeken van mijn keuze niet mee. “Daar ben jij nog te
jong voor.” Leergierig, nieuwsgierig naar het leven en snelle denker zijn kenmerken die op mij van toepassing zijn. Projectmatig
gewerkt in zowat alle Europese landen en na het opgroeien van
mijn zonen kwamen Canada, Australië en Amerika daarbij. Heb
het geluk gehad met veel verschillende culturen te mogen wer-

ken wat me uiteindelijk een unieke kijk op de mens en de cultuur waarin hij/zij is opgegroeid heeft gebracht. Maar ook hoe
bekrompen we soms denken in ons kikkerlandje. Alsof wij het
middelpunt van de aarde zijn en alles het beste weten.
Sinds de komst van mijn kleinzoon eind 2017 werk ik met veel
plezier fulltime in Nederland en geniet ik van mijn jaarlijkse trektochten het liefst zo hoog mogelijk in de bergen. Mijn geest
jong houden doe ik vooral met lezen, studies (IMD en Insead
executive programma’s) en sinds kort bij het ISVW.
In september 2020 heb ik bij Onno Zijlstra de tweedaagse ‘Filosofie voor beginners’ gevolgd. Zijn boek ‘Een zeker twijfel’ was
een welkome kennismaking en een toepasselijke titel hoe ik probeer in het leven te staan. Met zo min mogelijk vooroordelen
(lukt niet altijd) en respect voor de ander. Hou van bescheiden
mensen die hun zelfreflectie goed hebben ontwikkeld. Uiteindelijk zijn we allemaal hetzelfde: mensen van vlees en bloed.

Foto: Gerard, Gokyo Ri Nepal

“Ik ga nooit snurken in de hemel”
Filosofie aan de Keukentafel

Als ik later groot ben …
Béla:
Ik:
Béla:
Ik:
Béla:
Ik:
Béla:
Ik:
Béla:
Ik:
Béla:

Ik:
Béla:

Mam, weet je dat we op een
dag oud worden?
En wat gebeurt er dan?
Dan gaan we dood.
En wat gebeurt er dan als je
doodgaat?
Dan zit je in een graf.
En wat zie je dan?
Stenen.
Is het daar leuk?
Nee, want dan leef je niet
meer. Je lichaam ligt daar
onder de grond.
Hoe ga je dan naar de hemel
als je onder de grond zit?
Dat weet ik niet. Wacht! Je
hersenen kunnen wel weggaan. Dan is er een soort licht,
en daar ga je in. Zo psjhhhh!
Ga je in het licht.
Hoe ziet het eruit daar in de
hemel?
Daar zijn heel veel oude
mensen, en die zijn klein.

Ik:
Béla:
Ik:
Béla:
Ik:
Béla:

Ik:
Béla:

Ik:
Béla:

En ook hele oude mensen, met
paarden en zo.
Bedoel je van vroeger? Ridders?
Ja! In de hemel worden ze
klein. En als je erin valt dan heb
je geen geluk.
In de hemel is het toch fijn?
Waarom? Nee, want dan ben
je al doodgegaan.
Hoe lang blijf je daar in de
hemel?
Heeeeel lang. Daar blijf je voor
altijd. Je ziet daar niet je vrienden. Alleen als je vrienden
hebt, dan zie je ze.
Wat doe je daar dan?
Lekker gamen met je vrienden.
Of spelen. Je hebt daar geen
spullen, maar je kunt spelen
met je vrienden!
Heb je daar een huis?
Nee, je slaapt gewoon buiten.
Maar ik ga nooit snurken in de
hemel.
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Béla (4) en zijn moeder Claudia (41), filosoof
en communicatiespecialist, voeren een klein
gesprek over grote onderwerpen.

VRIENDENMAGAZINE • NUMMER 1 • MAART 2021

Filosofische cafés
Old lives matter,
op leeftijd in Nederland
en daarbuiten

 Door Rity v.d. Avoort en Frans v.d.Lem

Op zondag 24 januari organiseerde onze
cafécommissie het 1e online filosofisch
café van dit jaar. In de uitnodiging was
een titel gekozen die de bedoeling
had om reacties te ontlokken aan onze
Vrienden. En dat lukte. We kregen een
prachtige ingezonden brief waarin we
een spiegel voorgehouden kregen. Die
brief vinden jullie ook in dit magazine.
De presentatie werd in dit café verzorgd
door Babah Tarawally. Hij begon met de
volgende zin: “Het is maar een droom, misschien mijn grootste droomwens voordat ik
mijn lichaam teruggeef aan moeder aarde.
Ik droom vaak dat ik oud word in Afrika.
23 Jaar na mijn geboorte werd ik alleen en
zonder familie de grote wereld ingestuurd.
Ik ontvluchtte de burgeroorlog in mijn land
van herkomst Sierra Leone naar Nederland.
Voor het eerst in mijn leven bevond ik me in
een ruimte zonder familie en vrienden. Voor
het eerst werd mijn leven overgenomen door
een instituut; het Centraal Orgaan Opvang
Asielzoekers (COA)”
Hij schetste in zijn verhaal zijn vlucht vanuit Sierra Leone naar Nederland en verbaasde zich over de procedures, protocollen, dossiers en kaders. Die eerste jaren in
Nederland hebben hem terughoudend
gemaakt om zijn ‘oude dag’ in Nederland
door te brengen. De gedachte om ooit

Tijdens het café op 21 februari hebben
we met de cafébezoekers gepraat over
nut en noodzaak van het hebben van
rolmodellen in je leven. Als basis van het
gesprek kon iedereen voorafgaand aan
het café de film ‘Looking for Eric’ van
regisseur Ken Loach bekijken. We geven
je hier nog een korte samenvatting van
de film, die zeker de moeite van het
bekijken waard is.
Ook vind je op de website van de Vrienden een tweetal artikelen van Joachim
Duyndam, een van onze Vrienden die de
functie van rolmodellen jarenlang bestudeerde. Kijk op  www.vrienden-isvw.nl

Eric Bishop, een postbode uit Manchester, is hartstochtelijk fan van Manchester
United. Jarenlang al worstelt hij om zijn
hoofd boven water te houden. Sinds het
vertrek van zijn tweede vrouw heeft hij de
zorg over twee stiefzoons. Tijdens een paniekaanval rijdt hij in verwarring zijn auto
in de prak. En belandt in het ziekenhuis.
Eric wordt achtervolgd door zijn verleden
en raakt de controle kwijt wanneer hij zijn
jeugdliefde Lily weer tegenkomt doordat
ze beide als oppas dienen voor hun gezamenlijke kleinkind. Hij heeft haar twintig
jaar geleden verlaten na een eerste paniekaanval om daarna nooit meer iets van
zich te laten horen.

We geven jullie nog een korte samenvatting van de vermakelijke film:

Thuis loopt het ook al niet op rolletjes:
zijn twee werkloze stiefzonen doen niets
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terecht te komen in een verzorgingshuis
en dus weer te maken te krijgen met procedures, benauwt hem. Liever gaat hij later terug naar Afrika. De Ubuntu filosofie
spreekt over ‘ik ben omdat wij zijn’. Daaruit
vloeit voort dat de verschillende levensfases zoals de ongeborene, de levende en
de levende dode met elkaar verbonden
zijn en blijven. Met als gevolg een sterke
familieband, zorgen voor elkaar, en een
brug tussen ouderen en jongeren. De
jongere is zich bewust van het feit dat ie
ook ooit oudere wordt. De oudere is zich
ervan bewust dat ie weer terugkeert en
koestert daarom zijn wijsheid.
Na zijn presentatie was er ruim tijd voor
vragen en het delen van ervaringen.

Rolmodellen …
een zegen
of een last?

aan het huishouden, er komen altijd ongenodigd mensen over de vloer of het
huis wordt als opslagplaats gebruikt voor
de handeltjes van de oudste zoon. Eric
heeft het allemaal niet meer in de hand.
Zijn collega postbodes (en voetbalfans)

proberen hem op te beuren. Dit lukt niet
direct, totdat op een avond Eric tijdens
het roken van een joint zijn grote voetbalheld Eric Cantona voor zich ziet verschijnen. Samen bespreken de twee Erics de
problemen uit zijn leven met als grootste
filosofie: ‘er zijn altijd meer keuzes dan
je denkt’. Door die gesprekken met Eric
Cantona krijgt de postbode langzaam
zijn zelfvertrouwen terug en ziet hij weer
toekomst. Alles lijkt goed te gaan totdat
zijn oudste stiefzoon goed in de problemen komt en Eric de hulp van zijn vrienden moet inroepen om dit op te lossen.
Net als bij een voetbalteam moet hij zijn
vrienden blindelings vertrouwen en vindt
hij een creatieve oplossing door net even

anders te denken. Immers: er zijn meer
keuzes dan je denkt!
Filmtips voor een volgend filosofisch café
zijn welkom. Mail je tips naar:
 rvdavoort@vrienden-isvw.nl
Zin om als vrijwilliger de commissie te komen versterken? Stuur een berichtje en
we nemen contact met je op!
Veel kijk- en leesplezier en tot het volgende café!
De Vrienden cafécommissie;
Leo, Fred, Frans, Heike en Rity.

“Ik zie een podium voor me met heel veel mensen.”
Filosofie aan de Keukentafel

Als ik later groot ben …

Ramses (8) en zijn moeder Claudia (41), filosoof
en communicatiespecialist, voeren een klein
gesprek over grote onderwerpen.

Ramses: Ik zie een podium voor me met
veel veel mensen. En ik zie
mezelf rappen. En dan treed ik
op ergens in New York. In een
zaal waar honderdduizend
mensen in kunnen. En ik heb
een YouTube-account voor
mijn Nederlandse fans. Daar
zet ik vlogs op. Ik wil graag op
vakantie naar Fuerta Ventura
of Dubai, en daar ga ik over
vloggen. En mijn allergrootste
wens is dat ik een nummer
maak samen met Eminem.
Ik:
Waar woon je dan?
Ramses: In een huis, lekker bij mijn
moeder in een weiland. Ik heb
geen eigen huis.
Ik:
Wie zijn je fans?
Ramses: Mijn vrienden zijn mijn fans.
En ik hoop dat ik anderen
inspireer om ook rapper te
worden. Ik rap over waar ik
leef, en wat ik meemaak.
Ik:
Hoe ziet jouw dag eruit?
Ramses: Ik moet natuurlijk heel vaak
beats maken. Ik wil niet per
se heel beroemd worden en
allemaal journalisten die
buiten staan. Ik ben de hele
dag muziek aan het maken. En
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ik ga natuurlijk veel optreden.
Ik:
Verdien je daar je geld mee?
Ramses: Misschien. Maar ik ga ook
mensen helpen met hun leven.
Dan ga ik ze steunen. Dan zeg
ik: “Hup, ga door, gewoon
doorzetten.” Dat is ook mijn
werk.
Ik:
En als je thuiskomt, hoe ziet je
huis eruit?
Ramses: Het is een boerderij. Allemaal
dieren, en mensen die daar
rust hebben, en geen zorgen.
En dan vinden we een leuk
wandelpaadje. Een rondje om
de boerderij, door het bos en
door het weiland.
Ik:
Help je ook op de boerderij?
Ramses: Ik voer de paarden. En ik laat
de hond uit. Een chihuahua.
Hij heet Jelte. Tommie is ook
een leuke naam.
Ik:
En ben je dan alleen of samen
met iemand?
Ramses: Ik zou wel graag neefjes of
nichtjes hebben, waar ik op
kan passen. Misschien kom ik
iemand tegen waar ik verliefd
op word. I don’t know of ik
dan getrouwd ben. Maar ik
hoef geen kinderen.
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Leven tijdens een lockdown
Tijdens de tweede corona lockdown ben ik begonnen in een boek van de Duits-Amerikaanse joodse filosofe en politiek denker
Hannah Arendt (1906-1975) over de menselijke toestand. Want een toestand is het op het moment zeker. Hoe beschouwt zij het
leven en wat kunnen we daarvan leren in een lockdown?
Waar in vroeger tijden het Kerstreces nog
diende ter ontspanning, ontmoeting en
bezinning, zijn wij nu als samenleving
genoodzaakt de voortdurende last van
politieke en maatschappelijke onzekerheid te dragen. Het nieuws was corona,
is corona en blijft corona. En daarnaast
was er nog de mislukte ‘coup’ in Amerika die kwam als een voor de democratie
zeer onwenselijke, maar anderzijds voor
ons wenselijke variatie op het uiterst eentonige en deprimerende coronathema.
Wat is de menselijke toestand op het moment? Hoe kunnen we het leven in deze
tijd duiden? Wat betekent de overdosis
aan maatschappelijke en politieke sores
voor de kwaliteit van leven? Hoe staan
we er op dit moment voor en belangrijker
nog: hoe komen we hier zo goed mogelijk doorheen? Wat kunnen we leren van
de beschouwingen die filosofe Hannah
Arendt met ons deelt?
In het boek ‘The human condition’ (Chigago Press, 1958) beschrijft Arendt weldoordacht de structuren van de moderne
samenleving in haar tijd en raadpleegt bij
haar beschouwingen de filosofen uit de
klassieke oudheid. Ze schrijft over het actieve leven, het vita activa waarin wij nu
zoveel beperkingen ervaren. Hoe actief
en levend(ig) zijn we nog in lockdown?
Om daar verder op in te gaan schets ik
kort een achtergrond. Hannah Arendt is
onder andere bekend geworden vanwege inzichten die zij beschreef naar aanleiding van haar aanwezigheid bij het
proces tegen nazibureaucraat Adolf Eichmann. Haar confronterende ontdekking
tijdens deze zaak was dat het kwaad, in
dit geval de massavernietiging van joden,
zich het verschrikkelijkst manifesteert in
het alledaagse, in het banale. Eichmann
deed namelijk keurig netjes wat hij moest
doen binnen het systeem waarin hij opereerde. Deze opvatting van het kwaad
in het banale is een belangrijke rol gaan
spelen in haar beschouwingen van de
moderne tijd. Dat het onrecht verschrikkelijk kan huishouden in het op het oog
solide politieke systemen en maatschap-
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de tweede vorm veel minder noodzakelijk
is en binnen het productieproces ook al
een vorm van vrijheid in zich heeft, creativiteit is nodig om tot productie te komen,
is er binnen de derde vorm van het actieve leven de meeste vrijheid mogelijk en
ook wenselijk volgens Arendt. En waar de
meeste vrijheid mogelijk is, voelen beperkende maatregelen zwaar. Wanneer een
overheid niet openstaat voor het ontvangen van kritiek op onbekendheid rondom
bijvoorbeeld de langdurige effecten van
vaccins, dan is dat een zorgelijke beperking in wat moet zijn het meest vrije en
meest levendige deel van het leven. Deze
vorm van het vita activa wordt door Hannah Arendt het handelen genoemd.



Door Leo v.d. Meij

pelijke structuren, zagen wij recent nog in
het schandaal rondom de vermeende belastingfraudes in de toeslagenaffaire: men
deed wat men moest doen volgens de
wetten van het systeem, terwijl onschuldigen eraan kapot gingen.
Terug naar de lockdown en de beperkingen in het voorheen zo actieve leven.
De filosofe schetst het vita activa in drie
vormen: het arbeiden, werken en handelen. Arbeiden is het proces waarbij men
zich voorziet in het dagelijks levensonderhoud: hetgeen nu in veel gezinnen
voornamelijk vanuit huis plaatsvindt terwijl men tussen de bedrijven door nog
lesgeeft aan de kinderen. Het werken is
het proces waarin de productie, van producten enconcepten, centraal staat en
zich onderscheidt van arbeiden omdat
het niet-noodzakelijk en op winst gericht
is. Hiervan profiteren in onze tijd vooral
de techreuzen als Microsoft, Amazon en
Google die jaarlijks miljarden verdienen.
Hoe meer virussen rondgaan, hoe meer
er door hen gecasht wordt. En waarmee
ik trouwens op geen manier een complot wil suggereren. Waar de eerste vorm
noodzakelijk is om te kunnen overleven,
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Een interessante vertaalslag maakt de
schrijfster wanneer zij deze begrippen
spiegelt aan opvattingen van onder
andere de filosoof Aristoteles over wat
goed leven is. Ook hij maakt een onderscheid tussen het noodzakelijke en het
niet-noodzakelijke voor wat betreft het
schone leven. De toestand waarbij men
niet gericht is op het noodzakelijke kan in
tijden van corona wonderlijk genoeg blijven bestaan in de vorm van wandelen en
filosoferen, koken en bakken, muziek maken en beluisteren, Netflixen, een boek lezen of een spel spelen. Het genieten van
het schone lijkt in coronatijd vreemd genoeg te zijn toegenomen. Laten we ons
in deze tijd waar dat mogelijk is vooral
verliezen in het niet-noodzakelijke. Volgens deze Griekse opvatting is dat het
leven dat - tijdens lockdown - als meest
ideaal geleefd kan worden.

De schaduw van de hemel
Er zijn van die boeken die een onuitwisbare invloed uitoefenen
op ons leven. Ik doel niet op Koran of de Bijbel. Maar op een
roman. Waar je als lezer zelf deel van gaat uitmaken. Het
verhaal neemt je als het ware bij de hand.
Eerder werd ik zo meegenomen door ‘Narciss und Goldmund’
van Hermann Hesse. Op mijn 40e kreeg ik het te lezen van een
collega-docent aan de Sociale Academie. Ik herkende mezelf in
de twijfelende priesterstudent die hunkerde naar passie, geborgenheid, warmte en wellustige liefde. Tegelijkertijd worstelde die
aankomend geestelijke met het hooggeprezen cerebrale, sacrale, rationele en van het bovenaf opgelegde celibaat. Ik herkende
de tegenstrijdige strevingen in mijzelf als individu. En het verhaal
hielp mij, om die polariteiten als onlosmakelijke delen van ‘het zelf’
in mij te aanvaarden. Min of meer te integreren. Bijna. Nooit helemaal. Want die samenvloeiing is een permanent proces.

 Door Frans v.d. Lem

‘De ontdekking van de hemel’ las ik tijdens een vakantie door
Italië. Samen met Harry Mulisch liep ik er door de coulissen. In
Rome zag ik het hemellicht stralen door het dak van het Pantheon. Halverwege Padua en Venetië telde ik de Griekse zuilen van
de villa uit het boek. In het verhaal hadden de hoofdpersonen er
een bezoek gebracht. Het was net of ik er zelf bij was.

Ik rook de vochtige kelders.
En snoof de muffe lucht van
halfvergaan papier in
het stalletje van de
tweedehandsboekverkoper.
In dezelfde Catalaanse stad bezocht ik mijn eigen zoon. Hij heeft
zich van mij losgemaakt. Ondergaat de stad. Spreekt zijn talen.
Werkt er als gids en als fietsenmaker. Laat zich meenemen door
het leven, de dynamiek van de bruisende metropool. Net als de
hoofdfiguur van het boek. Ik heb mijn exemplaar bij hem achtergelaten. Voor zijn “Ontdekking van Barcelona”!

Op mijn 60e , vlak voor mijn vakantie naar Barcelona, stopte mijn
schrijfdocent mij een boek in handen. ‘De schaduw van de wind’
van Carlos Ruiz Zafon. “Deze roman moet je zeker lezen! Dan beleef je die stad nog intenser!” De docent kreeg volledig gelijk. Allerlei steegjes en pleintjes worden met name genoemd. Tijdens
het lezen, waande ik mijzelf in de oude stad. Ik rook de vochtige
kelders. En snoof de muffe lucht van halfvergaan papier in het
stalletje van de tweedehandsboekverkoper. Het verhaal is het
leven zelf. De roman begint wanneer voor de hoofdpersoon de
puberteit aanbreekt. In het museum der vergeten boeken, laat
de vader hem zijn eigen exemplaar uitzoeken. Eigenlijk is het
omgekeerd en zoekt het boek zijn lezer uit. De jongen wordt
min of meer geïnitieerd door het boek, dat verder zijn leven zal
bepalen. Het is een adembenemend verhaal over wat een boek
met ons kan aanrichten.

Zin in nog meer inspirerende boeken?
Neem een kijkje in de ISVW Uitgeverij.
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Vacature Penningmeester Vrienden-ISVW
Het bestuur van de Vrienden ISVW zoekt een enthousiaste
penningmeester (m/v)

8.	 Beschikt over kennis en netwerken binnen bedrijven
en financiële instellingen, met name over fondsenwerving;
9.	 Stelt in samenwerking met de administratie financiële
jaarstukken, begroting, meerjarenplanning en jaarrekening op, en legt deze voor aan het bestuur en de
Algemene ledenvergadering;
10.	Is creatief en ontwikkelt in teamverband het concept
van Vrienden van de ISVW voor de komende decennia;
11.	Is in staat de verantwoordelijkheden van de Vrienden
t.o.v. de ISVW te onderscheiden

De ‘Vrienden van de ISVW’ is een actieve vereniging van
enthousiaste liefhebbers van de publieksfilosofie. Ze hechten aan reflectie op het eigen denken en ontmoeten graag
anderen om inzichten en opvattingen te delen en aan te
scherpen. In levendige discussies en dialogen denken ze
na over actuele thema’s, vormen en hervorming zijn hun
mening en ontwikkelen nieuwe vriendschappen.
Opgericht in 1916, heeft de vereniging een hechte band
met de Internationale School voor Wijsbegeerte. De Vrienden ondersteunen ideële activiteiten op het gebied van de
publieksfilosofie, die zonder externe ondersteuning niet
georganiseerd kunnen worden. Daarnaast is de vereniging
ook gericht op de werving van fondsen en andere financiële middelen om de publieksfilosofie in Nederland te kunnen ontwikkelen.

Meent u aan boven gesteld profiel te voldoen of kent u iemand die u van harte aanbeveelt, laat het ons weten.
In eerste instantie wordt getracht deze vacature vanuit de
leden van de Vrienden in te vullen. Wanneer dat niet mogelijk blijkt te zijn, dan zal aansluitend extern geworven worden. Leden die interesse hebben in deze functie worden
verzocht om vóór 15 april a.s. te reageren.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het
beleid dat door de Algemene Ledenvergadering wordt
vastgesteld. Het zorgt voor de continuïteit van de Vereniging, de verbinding tussen de leden, bevordert een inspirerend denkklimaat en stimuleert activiteiten.

De nieuwe penningmeester zal bij de komende Algemene Ledenvergadering van 20 juni a.s. aan de leden worden
voorgedragen.

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

Sollicitaties kunt u richten aan  secretaris@vrienden-isvw.nl
met vermelding van het onderwerp: ‘penningmeester
Vrienden’. U krijgt daarna zo spoedig mogelijk bericht of
een uitnodiging.

Wegens het aftreden van de huidige penningmeester in
juni 2021 zoekt het bestuur een nieuwe penningmeester.

Leo van der Meij
Secretaris Vrienden ISVW

Profiel penningmeester

Voor nadere informatie: 06 3433 9317

1.	 Beschikt over ruime bestuurlijke ervaring op financieel
terrein en heeft affiniteit met de publieksfilosofie in
het algemeen en met de ISVW in het bijzonder;
2.	 Vertegenwoordigt in en buiten rechte de Vereniging
met voorzitter of secretaris;
3.	 Onderschrijft de doelstellingen van de Vereniging van
Vrienden en heeft kennis van de geschiedenis van de
ISVW;
4.	 Onderhoudt contacten met de banken, volgt financiële ontwikkelingen en legt de benodigde beslissingen
tijdig aan het bestuur voor;
5.	 Is met de voorzitter verantwoordelijk voor de lopende
budgetten;
6.	 Bewaakt schenkingsprocedures, erflatingen en fiscale
mogelijkheden;
7.	 Is met de secretaris verantwoordelijk voor de rapportage over het ledenbestand;
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Ingezonden Brief aan de Vrienden

Old Lives Matter
Mijne dames en mijne heren filosofen,
Om direct de emotionele context van
dit schrijven te benoemen: ik ben verontwaardigd. Dat komt voort uit het feit
dat, met mij, ouderen in de betiteling ‘dor
hout’ onwaardig worden behandeld. Mijn
schrijven is dus aanvallend; ik weet het.
De reactie op aanval wordt doorgaans
gekenmerkt door fight, flight of freeze. In
taal door weerleggen, bagatelliseren of
negeren. Ik hoop op een vierde reactie.
Ik ben verontwaardigd om het volgende.
Was het niet onder andere Kant die ons
duidelijk heeft gemaakt dat de werkelijkheid vooral door onszelf, door onze taal
werd gecreëerd? Zou het toeval zijn dat
Chomsky als taalkundige maatschappijkritisch is? Het ‘waarnemen’ van de
werkelijkheid gebeurt zintuiglijk en we
geven er vervolgens woorden aan. Maar
bij waarnemen gebeuren er twee zaken;
we proberen te onderzoeken wat waar is
van de werkelijkheid, én bijna in alle gevallen kennen we ‘waarde’ toe aan onze
waarneming. Jullie weten als geen ander
dat waardevrije wetenschap op z’n minst
een ingewikkelde kwestie is. Dat alles
door taal. Herhaling van taal bekrachtigt
iedere keer het gezegde, zelfs wanneer
we dat in zijn tegendeel doen. Dit is ook
het terrein van de paradox: ‘denk niet aan
een roze olifant’ is er zo een. Dit gegeven hebben we maatschappelijk, politiek
correct als we zijn in filosofische kringen,
toegepast in kwesties als ‘zwarte piet’,
‘negers zijn niet dom, ‘vrouwen kunnen
zeker ook leidinggeven’, en ‘mongolen
zijn ook mensen’; dus zijn we ze anders
gaan benoemen.
En wat wordt er maatschappelijk gedaan met ouderen? En jullie doen daar
aan mee!? Het taalgebruik van Marianne
Zwagerman, blijven jullie herhalen! Ik ben
geen natuurkenner, maar zoveel weet ik
wel dat er naast ‘dor hout’ ook ‘onkruid’
bestaat. En vooruit, ik voel me nu één keer
gerechtigd om dezelfde metaforische taal
te gebruiken bij de kwalificatie van Zwagerman, omdat Zwagerman dat zelf doet.

Van het ISVW had ik veel eerder een pagina in de kranten verwacht, met protest
tegen dit taalgebruik als betiteling van
ouderen. In plaats van deze diskwalificatie
van ouderen over te nemen. De # en de
relativering doet aan jullie herhaling niets
af. De enige juiste reactie op z’n uitspraak
is negatie om zo’n diskwalificatie uit te laten doven. Is het niet juist Levinas die het
primaat van de Ander heeft benadrukt!?
Is het niet Buber die de Ander als subject
benadrukt / bevestigt!?

ik dat taal gedrag is; en dat taal ander gedrag beïnvloedt. En ik heb me niet alleen
vakmatig methodisch verdiept, maar ook
relationeel-ethisch. Mijn vak is zeer ‘talig’.
Jullie werk idem.
Let op je woorden: je creëert er de werkelijkheid mee. En natuurlijk twijfel ik niet
aan jullie goede bedoelingen. Maar ik zie
veel liever goede effecten van gedrag
dan goede bedoelingen.
Als jarenlange donateur groet ik jullie desalniettemin vriendelijk.

Ouderen worden, net zo als joden, vrouwen, zwarten, gediscrimineerd op hun
uiterlijke kenmerken. Niets meer en niets
minder. Mijn leeftijd is slechts te ‘zien’ aan
mijn uiterlijk. Niemand ziet mijn innerlijk.
De diskwalificatie van ouderen is ook een
kwestie van onze westerse cultuur. Dát is
ook het criterium dat Zwagerman hanteert: ben je al of niet van economisch belang. De kapitalistische, meritocratische,
neoliberale cultuur is onze persoonlijke
verhoudingen binnengedrongen. Onder
andere Paul Verhaeghe en Dirk de Wachter hebben daar ook over geschreven.

Wim Noorlander

De stellingname van Marianne Zwagerman heeft nog andere kwalijke gevolgen.
Allereerst worden de jonge en oudere
generatie tegen elkaar opgezet. Dit discours is al langer aan de gang en onbegrijpelijk in een tijd waarin velen de mond
vol hebben van ‘verbinden en omarmen’.
Een veel groter gevaar van mensen onderscheiden (discrimineren) op basis van
uiterlijke en geslachtskenmerken kennen
we uit de geschiedenis, samengevat in
een thema als het ‘sociaal Darwinisme’.
Met als gevolg dat er zes miljoen Joden
zijn vermoord en naar schatting meer dan
twaalf miljoen mensen tot slaaf gemaakt.
13 januari ben ik 77 jaar geworden. Ik werk
4 dagen per week in mijn psychotherapeutische praktijk, met als specialisatie
relatietherapie. Ik heb, generaliserend,
de houding in relaties zien veranderen
van ‘wat kan ik voor je betekenen’ in ’wat
heb ik aan je’. Met taal als ‘dor hout’ tot
gevolg. Door mijn 50-jarige ervaring weet
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Een reactie op een reactie
In het begin van mijn brief heb ik gezegd dat ik hoopte op een ‘vierde’ reactie. Het bestuur van de Vrienden heeft
dit bewonderenswaardig opgepakt. Met
de enige juiste manier om toenadering
te zoeken. Ik begrijp heel goed dat mijn
brief confronterend is en ik anticipeerde op mogelijke reacties die bij dit soort
confrontaties gebruikelijk zijn. Ik dank jullie dan ook hartelijk voor het gesprek dat
we op deze manier konden aangaan en
voor de uitnodiging om 24 januari aan de
discussie deel te nemen.
En mocht ik in de toekomst een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren, dan doe ik
dat zeker graag.
Hartelijke groet,
Wim Noorlander
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A priori

Filosofisch Lexicon

De wereld van de filosofie is er een vol van verwondering en
van wijsheid. Toch maken filosofen het voor buitenstaanders
niet altijd even makkelijk om te begrijpen wat zij te zeggen
hebben. Dat is niet alleen de filosofen aan te rekenen. Elke
beroepsgroep heeft zijn eigen jargon dat nodig is om te kunnen
communiceren met vakgenoten. Toch hebben filosofen een
verantwoordelijkheid die verder gaat dan de communicatie
met hun collega-filosofen. Filosofiestudent Stefan Steenkamp
wandelt sinds enkele jaren onbevangen door de wereld van de
filosofie in de hoop daar wijzer van te worden. Verwondering
is zijn deel. Die wil hij graag delen met zijn mede Vrienden van
de ISVW. Met deze lexicon probeert hij orde te scheppen in
de verwarring die het filosofische taalgebruik soms bij hem
teweegbrengt. In dit nummer begint hij daarom met zijn
eigen filosofische alfabet. Uiteraard begint het eerste woord
met de A. Na aporie gaat hij nu verder met het begrip a priori.

 Door Stefan Steenkamp
dat een positieve benadering kunnen noemen. De Bijbelspreuk
heeft een negatievere toon, omdat het een verbod is. ‘Berokken
de ander geen schade’.

A priori, een begrip dat bekend is van Immanuel Kant, geeft aan
dat kennis verkregen wordt zonder enige empirische ervaring.
Wie voor het eerst met dit begrip te maken krijgt, heeft vaak
moeite om te doorgronden hoe je kennis kunt krijgen zonder
enige zintuigelijke waarneming of ervaring. De mens staat namelijk in een wereld die hem voortdurend ervaringen geeft op
basis waarvan hij handelt en oordeelt. Dat is dan ook precies de
kritiek die Kant krijgt op de manier waarop hij het principe van
‘a priori-denken’ toepast. Je zou kunnen zeggen dat Kant met
dit principe op zoek is naar een objectieve waarheid, maar onze
ervaringen en waarnemingen beïnvloeden altijd onze perceptie
van wat waar en niet waar is.

Het beeld van de Koning
Door Marc de Koning

Kant gebruikte het begrip in zijn hoofdwerk ‘Kritik der reiner
Vernunft’. Het woord ‘reiner’ (zuiver) geeft aan dat de verworven kennis niet ‘besmet’ mag zijn door de ervaringen van de
onderzoeker. Wie zich niet laat beïnvloeden door kennis vooraf
die door de ervaring en waarneming verkregen is, maar alleen
zijn vermogen tot rede gebruikt om tot kennis te komen, wordt
volgens Kant een mens, die in staat is om tot zuivere, morele,
oordelen te komen.
Dat wil zeggen dat de rede, die niet is beïnvloed door de empirie, de rationele mens tot de juiste morele oordelen brengt.
Kant gaat daarin zover dat de rationele mens zich zelfs niet moet
laten beïnvloeden door het geloof, die - zeker in zijn tijd - een
dominante rol had in het morele debat. De rationele mens komt,
onafhankelijk van de empirie waartoe hij ook de geloofskennis
rekent, tot een zuiver (reiner) moreel bewustzijn en vormt zijn
maximes, zijn waarden zodanig dat zij als algemene wetten
door anderen kunnen worden toegepast. Dat principe is bekend
als ‘de categorische imperatief’.
Het lijkt op een Bijbelse spreuk: “Wat u niet wilt dat u geschiedt,
doet dat ook een ander niet.” Toch is er wel een verschil in interpretatie. De categorische imperatief kan gezien worden als
een gebod. ‘Handel zo, dat anderen je kunnen navolgen.’ Je zou
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van tekeningen?
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Al-Andalus
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Imagine
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John Lennon
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hell below us
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Above us only sky
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Imagine all the people living for today

Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people living life in peace,
You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope some day you’ll join us
And the world will be as one
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people sharing all the world,
You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope some day you’ll join us
And the world will be as one
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De prinses van het kikkerland
Een sprookje door Kobi Wapenaar
Er was eens, niet zo lang geleden, en niet eens in zo’n heel ver land,
een prinses. Ze heette Victoria, maar iedereen noemde haar Vicky.
Ze woonde met haar ouders, de koning en koningin, in een mooi
paleis, en had een onbezorgde jeugd. Maar op zekere dag vonden de koning en koningin dat het tijd werd om op zoek te gaan
naar een echte prins, zodat zij kon trouwen en haar ouders kon
opvolgen. De prinses zat daar niet op te wachten, maar toch werden er berichten gestuurd naar de naburige landen, dat er kandidaat-prinsen gezocht werden.

ses, “dat niet, maar je lijkt me helemaal niet zo slecht als iedereen
zegt! “ “Omdat je zo aardig bent, “ zei de Wolf: “kan ik je misschien
helpen?” De prinses vertelde het probleem. “Oei, dat zal niet meevallen, ik weet alleen maar… Dat lijkt me meer een vrouwen-ding,
vraag het eens aan de oude heks die aan de rand van het bos in
een hutje woont!”
Het werd al aardig donker, maar onze prinses was behalve mooi,
slim en dapper ook nog eens vastberaden. Na veel gezoek en gedwaal vond ze het hutje en klopte aan. De Boze Heks bleek een
heel Aardige heks te zijn, die veel afwist van het bos en de kruiden.
Maar toen ze hoorde van de betovering, keek ze somber. “Dat heeft
mijn zus gedaan, die was
altijd al snel aangebrand.
En op een gegeven moment is ze helemaal in rook
opgegaan! Ik kan het haar
daarom niet meer vragen,
dus het wordt lastig om de
betovering op te heffen. Ik
moet eens even goed nadenken of ik hier nog wat
aan kan doen. Ik kan niet
heksen …“ ”Maar”, zei de
prinses, “u bent toch een
heks?” “Ach, vroeger konden we nog wel wat, maar
onze macht verdwijnt omdat de mensen niet meer
in ons geloven, zie je.” “Oh,
wat vervelend”, zei de prinses.” Blijf maar logeren” zei
de Aardige Heks, dan zien
we morgen wel verder!” De
volgende ochtend zei de
Aardige Heks: “Ik weet misschien een oplossing: vraag
Sam de Dierenman om
raad. Die woont ergens in
het bos, maar hij is altijd daar op het moment dat dieren, en soms
mensen, hem nodig hebben, en hij weet vast wat die kikkers nodig hebben om weer prins te worden. Je moet alleen heel sterk aan
hem denken en een spreuk zeggen.”

Daar kwam de eerste prins, uit Anderland, en boog voor de prinses. Maar toen de prinses hem een welkomstkusje gaf, veranderde
de arme man pardoes in …
een kikker. Paniek in het paleis, iedereen in rep en roer,
hoe kon dit? En plotsklaps
herinnerde de koningin zich
dat zij bij de geboorte van
de prinses vergeten was de
Boze Fee uit te nodigen. Die
was toch gekomen, maar
had uit bozigheid deze
betovering aan de prinses
opgelegd.
Er kwamen nog vele kandidaten (de prinses was namelijk behalve heel slim ook
heel mooi), maar helaas, bij
de eerste kus van de prinses
gebeurde steeds hetzelfde.
De vijver in de paleistuin
raakte overvol, niemand
kon meer slapen door het
gekwaak, en natuurlijk waren de collega-koningen en
koninginnen er niet blij mee
dat hun zonen in de hof vijver belandden in plaats van
in een paleis. Een oorlog was ophanden … Wat te doen? Ook Vicky
was ten einde raad.
Op een dag besloot ze het bos in te gaan om de Alwetende Wijze
om raad te vragen. Na een lange tocht kwam ze bij het huis, klopte
op de deur en vroeg om raad. “Tja,” zei de Wijze “moeilijk, moeilijk …
wat denk je er zelf van?” Daar had ze dus niet veel aan, en ze besloot verder te gaan.

Dat deed onze prinses dus … en ziedaar, Sam de Dierenman! Ze
vertelde hem over de kikkers. “Tja,” zei Sam, “dat is een eh … kwestie!” Hij dacht heel diep na. Ben je al bij de Alwetende Wijze geweest? “Ja, “zei Vicky. ”En, wat zei hij?” “Wat denk je er zelf van!” antwoordde Vicky. “En …?” vroeg de Dierenman. “Heb je daar al over
nagedacht?” “Ja, weet ik veel, eigenlijk wil ik helemaal geen prinses
zijn, maar ik wil al helemaal niet met zomaar een of andere prins
trouwen. En een land regeren in je eentje lijkt me helemaal niet zo
moeilijk … Want behalve mooi, slim, dapper en vastberaden was

Ze hoorde gekraak en geritsel achter zich, en keek achterom. Achter
haar stond de Grote Grijze Wolf. Nu hoorde ze natuurlijk bang te
zijn, maar behalve slim en mooi was de prinses ook nog es dapper.
“Hallo Wolf”, zei ze, “leuk je te ontmoeten, ik heb al veel over je gehoord!” “Niets dan goeds, hoop ik,” zei de Wolf. “Nou”, zei de prin-
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ze ook best eigenwijs. “Kijk aan,” zei de Dierenman, “daar heb je dus
je antwoord!” “Nou moe,” riep de prinses uit, “ik wist niet dat het zo
simpel was!” “Dat is zo met de meeste kwesties.”, antwoordde de
Dierenman. Uit dankbaarheid vloog Vicky Sam de Dierenman om
zijn hals, en, wat dacht je, hij bleef gewoon de Dierenman. “Ik wou
dat jij een prins was!” Riep ze uit, “wil je niet mee naar het paleis?”
“Nee, dank je feestelijk,” zei de Dierenman, en dan ook veranderen
in een kikker? Ik heb hier een heel rijk, waar ik heel gelukkig mee
ben, met dieren en soms mensen die me nodig hebben. Maar ik
zou het wel leuk vinden als je me af en toe opzoekt … ”

En zo geschiedde. De prinses ging terug naar het paleis en zei dat ze
niet wilde trouwen. Op dat moment verbrak de betovering en werden de kikkers weer prinsen, die boos en teleurgesteld naar hun landen terugkeerden. Maar Vicky was heel opgelucht. Ze volgde al snel
haar ouders op, werd een heel wijze koningin, geliefd bij al haar
onderdanen. En ze is nog regelmatig naar het bos gegaan om Sam
de Dierenman op te zoeken, voor wijze raad of een kopje thee …

Over Kobi Wapenaar
Een aantal thema’s duiken regelmatig op in haar schilderijen: oude of verdwenen
culturen, mythologie, reisimpressies, dans. Een indruk daarvan probeert ze in verf te
vatten. Er ontstaat een eigen beeld door het combineren van diverse technieken en
materialen en een mix van realistische en abstracte elementen. Ze geeft al 25 jaar
drukbezochte schildercursussen en-workshops, zowel voor particulieren als bedrijven.
 www.kobiwapenaar.nl

“Ik ga achter de kassa dingen bliepen.”
Filosofie aan de Keukentafel

Als ik later groot ben …

David (9) en zijn moeder Claudia (41), filosoof
en communicatiespecialist, voeren een klein
gesprek over grote onderwerpen.

David: Ik denk dat ik in de Albert Hein
ga werken later.
Ik:
En wat ga je daar doen?
David: Achter de kassa dingen
bliepen.
Ik:
Hoe oud ben je dan?
David: Dan ben ik 24.
Ik:
Waar woon je?
David: In een klein huisje, net zoiets
als waar we nu wonen, iets
kleiner. Nog steeds in
Nijmegen.
Ik:
Woon je alleen of met iemand?
David: Met een hond. Zo eentje als
meester Mark. Zwart met wit.
Hij heet Snuffie. Er komen ook
vrienden op bezoek.
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Ik:
Wat doen jullie?
David: Shoppen in de stad. En borrelen.
Het zijn jongens en meisjes.
Ik:
Wat doe je nog meer?
David: Koken en misschien ober zijn bij
een pannenkoekenrestaurant.
Ik:
Hoe ziet je huis er van binnen
uit?
David: Er staan dure en goedkope
spullen in. De muren zijn lila
paars.
Ik:
Heb je een auto?
David: Nee, ik ga met de fiets of met de
bus.
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Lockdown dagboek Kerst 2020
2020 was een zwaar jaar voor veel mensen. Lockdowns, vakanties die niet doorgingen, niet kunnen winkelen, uit eten gaan, naar
de kroeg of bioscoop gaan. Geen fysiek contact met anderen en vooral… thuisblijven. Hoe moet je dan je dag doorkomen?
Als je chronisch ziek bent, of een beperking hebt, is thuisblijven iets dat normaal
is. Dag in, dag uit, want ‘gewoon’ leven is
niet vanzelfsprekend. ‘Even weg’ betekent
een goede voorbereiding en veel dingen
regelen. Een dagje winkelen zit er niet in,
want het energieverbruik en overprikkeling zorgen ervoor dat je dagen daarna uit
de running bent. En is het dat wel waard?
Je leefwereld is vooral die van thuis zijn.
Contact met anderen is vooral virtueel
en af en toe een dagje weg, naar vrienden of familie mits je mee kunt rijden
met iemand. Uitgaan is lastig, omdat de
uitgaanswereld vaak niet berekend is op
mensen met een fysieke beperking. Dat
is zonder Corona ook al zo trouwens. Tijdens de huidige lockdown zijn de beperkingen dus maar een klein beetje strenger
geworden voor een groep mensen waar
ik zelf ook toe behoor.
In dit dagboek deel ik mijn ervaringen,
met name die van de afgelopen feestdagen, met mensen die zich momenteel beperkt voelen door de strenge lockdown.
Even wat achtergrondinformatie: in 2004
heb ik Multiple Sclerose (MS) gekregen.
Een aandoening aan het zenuwstelstel.
Dat wordt door deze ziekte aangetast en
geeft een onvoorspelbaar ziekteverloop.
Spieren en organen worden aangetast en
je wordt er ontzettend moe van. MS valt
onder de groep NAH-ziektes, dat zijn Niet
Aangeboren Hersenletsels: ziektes zoals
MS of Parkinson, maar ook hersenletsel
door een ongeval hoort erbij. Je hersenen
gebruiken bij deze ziektebeelden meer
energie dan bij een gezond persoon. Extra inspanningen of overprikkeling, zoals
een feestje met veel mensen, zorgen ervoor dat je hersenen op dat moment veel
minder goed werken. Het lijkt of signalen
dan via een soort barrière binnenkomen
en je die niet meer goed ontvangt. Zoals
het geroezemoes op een feest of bij een
beurs. Je raakt hier erg vermoeid door.
Alsof je een nacht hebt doorgehaald, nadat je een hele dag hebt helpen verhuizen. Dat groggy gevoel kent iedereen wel,
maar bij MS-patiënten en andere mensen
met NAH is dit dagelijkse kost.
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ken’. Niet de deur uit, niemand gezien,
niemand gesproken. Alleen gelezen en tv
gekeken. Op tijd naar bed.

25 december 2020

 Door Miriam Rybier
24 december 2020
Deze kerst had ik een makkie. Door de
lockdown hoefde ik geen kerstdiner voor
te bereiden, maar werden we uitgenodigd
om de Kerstdag bij onze dochter door te
brengen. Een vreemde gewaarwording.
Normaliter vieren we de kerstavond en
voor het eerst in 22 jaar, had ik deze avond
vrij. Ik heb deze dag dan ook heel rustig
aangedaan, zorgen dat mijn innerlijke
batterij zo optimaal mogelijk zou zijn voor
de dag erna. Niets op de agenda, geen
boodschappen hoeven doen, geen recepten hoeven uitwerken, helemaal niets.
MS geeft je, zoals ik eerder al vertelde, een
beperking in energie: denk aan een hoeveelheid stokjes die de energie uitbeelden.
Ik heb er (uitgezocht met een ergotherapeut) 26 per dag. Dat is mijn maximale
energie. Gebruik ik er meer, dan heb ik er
de dag erna nog maar 20, want ik ben over
mijn hoeveelheid stokjes gegaan. Rust
geeft halve stokjes, dus als ik zo’n dag niets
doe, kan ik er misschien 2 bij verdienen. Afhankelijk van de rust die ik neem.
Mijn partner heeft deze dag nog de laatste dingen gekocht, zodat ik niet de deur
uit hoef en ik echt optimaal kan ‘bijtan-
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Eerste Kerstdag uitgeslapen en rustig ontbeten met mijn partner. Om terug te komen op die stokjes: handelingen zoals opstaan, douchen, aankleden en ontbijten,
kosten mij zo’n 5 stokjes. Dat betekent dat
ik er nog 23 over hou, want ik heb er gisteren nog 2 bij kunnen smokkelen. Deze
eerste Kerstdag kost extra, dus rustig aan
doen en weinig actie. Geen wandelingen
in onze mooie omgeving, geen andere
afspraken, geen koekjes of taart bakken
(vind ik erg leuk om te doen). Gewoon
een saaie ochtend zonder activiteit, om
energie te besparen.
Vroeg in de middag nog even rusten,
want dat geeft wat extra power. Onze
dochter kwam ons ophalen, zodat mijn
partner ook een biertje kon drinken. We
hadden een heerlijke kerstviering met
dochter, haar man en onze, bijna twee
maanden oude, kleinzoon. Genieten van
elkaar, van dit kleine wondertje en van
de mooie kadootjes, die we voor elkaar

“In dit dagboek deel ik
mijn ervaringen, met
name die van de afgelopen feestdagen, met
mensen die zich momenteel beperkt voelen door
de strenge lockdown.”
hadden uitgezocht. Geen dure dingen,
maar wel kadootjes waar moeite voor
gedaan was. Ik had deze al ruim op tijd
online gekocht, want fysiek winkelen is
lastig. Ik maak buitenshuis gebruik van
een rolstoel. Probeer dan eens een winkel in te gaan, zeker met de Sinterklaas- en

Kerstdrukte. Dus online winkels zijn echt
een uitkomst. Heerlijk gegeten en de dag
vloog voorbij. Rond elf uur in de avond
werden we weer thuisgebracht en toen
was mijn batterij ook echt wel leeg. Dus
gauw naar bed, slapen!

26 december 2020
Tweede kerstdag was een dag van de
‘man met de hamer’. Bijkomen van gisteren. Ondanks mijn voorbereidingen, voelde ik me uitgeput, groggy en niet in staat
om veel te doen. Niet lang treuren. Beter
om het te accepteren en doen wat het
beste is … rust houden! Even geen activiteiten en zorgen dat die batterij weer zo
snel mogelijk opgeladen is.
Het plan was om de dag na Kerst richting
Limburg te vertrekken. Een paar dagen
met de wintervaste caravan kamperen
in de mooie heuvels van zuid Limburg.
Het weerbericht was echter niet zo rooskleurig, storm Bella kwam ons land over.
Zware windstoten en caravans zijn geen
‘match made up in heaven’, dus hebben
we dit avontuur een dag uitgesteld. Dat
had als voordeel dat we daardoor de
caravan rustiger konden inpakken. De
zware dingen werden door mijn partner
geregeld. Ik zocht de spullen bij elkaar en
ruimde de caravan in. Wat kleding, slaapspullen en uiteraard wat eten en drinken.
Veel was niet nodig, we gingen tenslotte
maar een paar dagen. Er even helemaal
uit, geen verplichtingen, geen afspraken,
geen ‘moeten’. Qualitytime voor ons samen. Deze Kerstdag verliep daardoor rustig en gaf me de gelegenheid om toch
wat makkelijker over de drukte van de
Eerste Kerstdag heen te komen.

28 december 2020
Maandag op tijd opgestaan en na de opstart rustig de laatste dingen gepakt. Om
10 uur konden we op pad, zodat we bijtijds bij de camping waren. Toch nog zo’n
twee en half uur rijden. Daar aangekomen bleek onze caravanplek een niveau
lager te liggen dan het sanitair gebouw.
Ik kan moeilijk traplopen, dus deze plek
was ongeschikt. Gelukkig konden we van
plaats wisselen en stonden vervolgens
op een prima plek met uitzicht over de
heuvels. Poten uitdraaien (partner), voortent opzetten (ik help alleen mee met
stokken aangeven), elektra aansluiten en

klaar. Kachel op hoog (het is koud) en wij
zijn klaar. Kamperen in de winter is een
andere beleving dan in de zomer. Het is
vroeg donker, de mensen zitten in hun
camper of caravan en contact met andere kampeerders is minder. Dat kan echter
de pret niet drukken, want wij vinden het
altijd wel fijn. Even aangewezen op elkaar,
geen TV, maar alleen de Top2000 op de
radio. Een goed boek op mijn e-reader,
partner lekker aan het surfen op internet
en regelmatig gedachtewisselingen met

“Het plan was om de dag
na Kerst richting Limburg
te vertrekken. Een paar
dagen met de wintervaste
caravan kamperen in de
mooie heuvels van zuid
Limburg.”
elkaar. Voor mij weinig verschil met thuis,
voor mijn partner een soort ‘gedwongen’
niks doen. Hij is per slot hyperactief. Altijd
bezig zijn, weinig rust. De avond verliep
rustig en we lagen er op tijd in.

29 december 2020
Deze dag was een droge dag. Een mooie
reden om samen een wandeling te maken. Ik met mijn rolstoel met Swisstrac,
een soort trekapparaat met heel veel
kracht. Mijn partner uiteraard lopend. We
liepen over een onverharde weg de Gulpenerberg af. “Zit er een trap op dit pad?”
vroegen we andere wandelaars. Die was
er niet, dus wij naar beneden, offroad. Nu
kan mijn apparaatje dat prima aan, het
was alleen heel zwaar, omdat er ontzettend veel stenen op het pad lagen. Daardoor zwabberde de Swisstrac steeds flink
heen en weer. Een flinke aanslag op mijn
armspieren, maar wel leuk om te doen.
Terug via de gewone weg, want intensief
was dit ritje naar beneden wel. Dat ging
een stuk beter. Na nog een paar dingen
bekeken te hebben, was richting camping
de beste oplossing, zodat ik weer kon rusten. Partner ging nog even MTB-en, ik
slapen. Die avond gingen we namelijk bij
een vriendin langs, hapje eten, bijkletsen.
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Ik had daar de energie hard voor nodig.
Partner kwam pikzwart terug, heerlijk door
de blubber van het Limburgs landschap
gefietst en helemaal happy. Nadat hij zich
weer opgefrist had, zijn we wat boodschappen gaan doen en daarna naar de
vriendin. We hadden een fijne avond, gezellig met elkaar gekletst, eenvoudig maar
lekker gegeten en de avond vloog dan
ook voorbij. Op tijd weg, want voor 23 uur
moesten we terug op de camping zijn, anders was de poort van de camping dicht.

30 & 31 december 2020
De woensdag begon zoals de dagen ervoor: rustig opstaan, douchen, aankleden,
ontbijten. Partner wilde nog een keer
fietsen, ik bleef in de caravan. Boek erbij,
beetje computeren. In de middag kwamen vrienden. Die hadden toevallig in de
buurt een B&B geboekt, een mooie gelegenheid om elkaar te zien. Corona-proof
samenzijn, maar wel mét elkaar. Een fijne middag met een hapje en drankje en
weer veel te snel voorbij. Omdat het tijd
werd om weer naar huis te gaan zijn we
Oudejaarsdag gaan opruimen, inladen,
aankoppelen en hup, naar huis. Dat ging
verder voorspoedig, zodat we vroeg in de
middag al thuis waren. Uitladen, schoonmaken en de caravan wegbrengen.
Oudejaarsavond vieren we met de
schoonouders van onze dochter én met
onze kleinzoon. Gezellig samen, genieten
van dat kleine mannetje en een relaxte
avond. Goede gesprekken, beetje flauwekullen en pret maken. Allemaal ingrediënten die een oudjaarsavond leuk maken.
Wel raar, geen vuurwerk, al werd om 12
uur het een en ander afgeschoten in de
buurt. Zelf hadden we niks gekocht en
dan is het buiten snel gedaan. De buren
goede wensen overgebracht en dan snel
weer naar binnen, weg uit de kou. Nog
wat nagenieten en toen was het alweer
erg laat. Als je als chronisch zieke zo laat je
bed in gaat, ga je het bezuren de volgende dag. Dus het leek alsof ik in een zwembad vol gelatine rondliep. Zo moeizaam,
alles deed pijn en ik was moe. Was het het
waard geweest? Ja, absoluut. Niet te vaak
natuurlijk.

1 & 2 januari 2021
Nieuwjaarsdag en de dag erna heb ik wei-

VRIENDENMAGAZINE • NUMMER 1 • MAART 2021

nig gedaan, zoals eigenlijk altijd na een intensieve activiteit. Ook de volgende twee
dagen kwam ik op een laag pitje de dag
door. Als het koud en/of vochtig is, duurt
de nasleep nog een beetje langer. Niet
alleen mijn hersenen hebben dan tijd nodig om te herstellen, ook de rest. Alles is
stijf en stram en doet pijn. Binnenblijven
is dan de enige optie. Beetje internetten,
lezen, soep koken, want ik kook en bak
graag. We hebben samen de kerstspullen
opgeruimd, zodat het nieuwe jaar weer in
een fris huis van start is gegaan.

Het nieuwe jaar is voor mij begonnen, dat
neemt niet weg dat ik activiteiten zal blijven ondernemen, ondanks de gevolgen.
Steeds met de afweging: is die het waard?
Kan ik het goed inplannen, of is het verstandiger om het niet te doen en gewoon
rustig thuis te blijven. Wil ik mijn vrienden,
familie en partner teleurstellen door niet
mee te gaan? Dat geldt niet alleen voor
de feestdagen, maar voor alle dagen van
het jaar. Jaar in, jaar uit. Die afwegingen
maak ik vaker naarmate de MS voor meer
klachten zorgt.

Dit verhaal is geschreven voor al diegenen die last hebben van de beperkingen
door de lockdown, voor diegenen die
zich vervelen en niet weten hoe ze zich
thuis moeten vermaken. Ik stel voor om,
met de hulp van dit verhaal, eens in de
schoenen van een chronisch zieke, gehandicapte of oudere te stappen. Er zijn
duizenden mensen die deze lockdown
dagelijks meemaken, hun hele leven lang.
Hen hoor je niet, zij waarderen het plukken van de vruchten tijdens mooie momenten. Ik wens u een mooi jaar toe!

“Er komen meer knuffels.”
Filosofie aan de Keukentafel

Als ik later groot ben …
Josephine: Ik denk dat het eerst slechter gaat met de wereld. Want wij verzorgen
de wereld niet goed. Na een paar jaar gaat het wel weer beter. Er zijn
mensen die daarvoor gaan zorgen.
Ik:
Wat gaat er dan bijvoorbeeld anders dan nu?
Josephine: Er zijn drones die pakketjes brengen. Zonder dat mensen dat moeten
doen.
Ik:
Hoe wonen de mensen?
Josephine: Ze wonen in duurdere en mooiere huizen. Een soort villa’s. Er is in elk
Josephine (8) en haar moeder Claudia (41),
huis een groot balkon. Daar kunnen de drones landen. En daar kunnen
filosoof en communicatiespecialist, voeren een
de mensen chillen.
klein gesprek over grote onderwerpen.
Ik:
Hebben ze geen tuin dan?
Josephine: Nee, ze hebben geen tuin. Omdat iedereen altijd binnen voor zijn
computer zit, en niet buiten gaat spelen.
Ik:
Gaan jouw kinderen straks nog naar school zoals nu?
Josephine: Kinderen gaan naar school. In de klas zitten ze in rijen. En ze leren over
politiek. Omdat het heel belangrijk is om daarover te leren en te weten.
Ik:
Zijn er winkels waar je iets kunt kopen?
Josephine: De winkels hebben alles wat je maar bedenken kunt. In de winkel zijn
borden, met een kaart er op, waar je de weg kunt vinden.
Ik:
Wat eten de mensen?
Josephine: Ze eten wat er nu ook is. Maar er zijn meerdere soorten eten uitgevonden.
Bijvoorbeeld combinaties die mensen uit testen, zoals friet met ketchup.
Er is genoeg eten voor iedereen op de wereld. Ook heeft iedereen een huis
en een beetje geld.
Ik:
Hoe zorgen de mensen dat het beter gaat?
Josephine: Mensen gaan elkaar meer helpen, want iedereen helpt elkaar steeds weer
meer. We lossen dat met elkaar op.
Ik:
Hoe ga je op vakantie?
Josephine: Je gaat niet meer met een vliegtuig. Als het heel ver is, ga je met boten, en
dan moet je overstappen. Want zo zorgen we beter voor de natuur. En
heel ver in de toekomst komen er schone vliegtuigen.
Ik:
Wat staat ons nog meer te wachten in de toekomst?
Josephine: Ik hoop dat er meer knuffels komen, want dan kunnen de kinderen beter
slapen.
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COLUMN

Leren, kennis, waarheid en spiritualiteit
zonder Profeten en Heilige Geschriften
Waar kunnen wij op eigen kracht
komen? Kunnen wij helemaal zelf de
Waarheid vinden, het Boven-natuurlijke,
het Goddelijke, het Ene?
Ach – het is zomaar een vraag. Hoewel …
Het verhaal van Hayy ibn Haqzan, een filosofische allegorie uit Moors Spanje, gaat
daar over. Een prachtig verhaal. Met een
voorgeschiedenis, een doorwerking op
de westerse filosofie en een betekenis
voor onze actuele plaatsbepaling als rationeel individu.

De eerste 2 bladzijden van Hayy ibn Haqzan
door Ibn Tudayl

 Door Rudi Holzhauwer

Het verhaal
Hayy ibn Yaqzān groeit op een eiland
onder de evenaar op, geïsoleerd van de
mensen, in de boezem van een antilope
die hem grootbrengt en hem voedt met
haar melk. Hij bereikt een steeds hoger niveau van kennis. Het verhaal beschrijft dat
in stappen van 7 jaar. Zijn voortdurende
verkenningen en observatie van wezens
en de omgeving brengen hem tot steeds
meer kennis van de natuur(wetenschappen), filosofie en eenheid met de kosmos.
Hij concludeert dat de schepping van het
universum wijst op het bestaan van een
grote schepper.
Ibn Tufayl (ca. 1110 (Guadix) – 1185 (Marrakesh); bekend als “Abubacer” of “Ebn Tophail” in het Westen) was een Spaans-Arabische filosoof en arts. Hij is vooral bekend
geworden door zijn filosofische allegorie
Hayy ibn Yaqzan. Daarin beschrijft hij vanuit zijn neoplatoonse inzichten hoe een
mens (hij noemt hem Hayy ibn Yaqzan)
helemaal zonder contact met de menselijke beschaving opgroeit op een onbewoond eiland en daar op eigen kracht
bedenkt hoe de natuur en de kosmos in
elkaar zitten.
Het verhaal kent een aantal Arabische
voorlopers, in het bijzonder afkomstig
van Avicenna.

Het is een soort logische ontdekkingstocht. Hij ontleedt het hert als het is gestorven en komt erachter hoe de organen
werken en het lichaam functioneert. Hij
begrijp dat zijn moeder op een of andere manier uit het lichaam weg is. En dat
het probleem bij het hart zit. Hij leert aantallen, kwaliteiten en verschillende concepten. Het wordt prachtig omschreven.

Hayy merkt ook hoe ontoereikend taal is.
Hier zit een meer spirituele dimensie van

de ontwikkeling. Hayy leert de menselijke taal van Asal, iemand (de allereerste
mens die Hayy tegen komt) die van een
dichtbij geleden eiland komt. Asal beseft
dat wat Hayy omschrijft ongeveer is zoals
men over God praat op zijn eiland. Maar
als Hayy meegaat naar het eiland (met
koning Salaman) komt hij van een koude
kermis thuis. Hayy begrijpt dat het beter
is dat “zulke mensen” zich op hun Heilige
tekst richten, dat is hun sociale stabliteit
en veiligheid. Hayy en Asal gaan terug
naar hun eiland. Zij hebben iets dergelijks
niet nodig, zij kiezen voor hun eigen spirituele pad.
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Hayy weet zich met een zelfstandigheid
te ontwikkelen vanuit empirie en een naturalistische aanpak, waar een school of
leermeester alleen maar in de weg zou
zitten, zo lijkt het. Later lezen we bij Rousseau over Emile. Zodra we gaan opvoeden gaat het mis.

COLUMN
Filosofische doorwerkingen
Het boek van Ibn Tufayl heeft op tal van
plekken doorgewerkt in het Westerse
denken nadat het in het Latijns werd uitgegeven. In 1672 verscheen in Amsterdam
in kringen rond Spinoza een Nederlandse
vertaling. In de inleiding op haar vertaling
gaat de Leidse hoogleraar Arabisch Remke Kruk in op de auteur, de filosofische en
theologische achtergronden van die tijd
en op de betekenis van dit boek.’ Doorwerking is er ook op de empiristen, daar
waar de discussie ging over de ‘tabula
rasa’ en de discussie over natuur versus
opvoeding (nature/nurture). We herkennen Robinson Crusoe (1719), Jungle Book
(1894) en Tarzan (1912).
Het boek geeft een mooi beeld van de
eenheid van ons bestaan. En geeft aan
hoe parallel in de islam ratio en openba-

ring lopen. Nadenken en onderzoeken
zijn eigen aan de mens. Het zijn niet alleen (menselijke, feitelijke) mogelijkheden, maat het zijn ook (morele) verplichtingen. Als een religieuze opdracht om
één te worden met het Ene. We moeten
een hoger kennisniveau dan dat van rationele kennis bereiken. En dat kunnen we
ook. Verbeelding en mystiek helpen ons
daarbij. Begeertes, hebzuchten en het
nastreven van eigenbelang zitten ons in
de weg. Daar moeten, en kunnen, we afstand van nemen.
Op de site van Alpujarras Academy vindt
u een pagina met veel meer informatie
over dit boek en alle filosofische implicaties. Uitleg en teksten (ook downloadbaar
in pdf).
 https://alpujarras.nl/cursussen/denken/
verder-lezen-denken/hayy-ibn-yakzan/
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Het volgende Vriendenmagazine verschijnt half juli en heeft als thema:
‘De kunst van het ongelukkig zijn’.
We nodigen onze Vrienden uit om hun ervaringen en verhalen over dit thema naar
de redactie te sturen:  rvdavoort@vrienden-isvw.nl
Kopijsluitingsdatum voor dit Vriendenmagazine nr. 2 is op 10 juni 2021.
In september en december verschijnen Vriendenmagazine nr. 3 en 4.
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