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NIEUWSBRIEF

De vereniging Vrienden van de ISVW
telde op 31 december 2010: 1060
leden. 
Voor de doelstellingen verwijzen wij
naar het Beleidsplan 2011-2013 dat
elders in deze Nieuwsbrief is opge-
nomen.

De vrienden
De vrienden blijken graag gebruik te
maken van het cursusaanbod. 
Het niet tijdig voldoen aan contribu-
tieverplichtingen blijft een zorgen-
punt. Indien vrienden het lidmaat-
schap willen beëindigen, dienen zij
zich statutair gezien af te melden bij
de vereniging Vrienden van de ISVW
vóór het einde van het jaar. Dit kan
schriftelijk via antwoordnummer
1048, 3800 WB Amersfoort of per e-
mail via info@isvw.nl. De vereniging
heeft samen met de administratie
van de ISVW het bestand opge-
schoond en na drie aanmaningen
leden van de vriendenlijst afgevoerd.
Helaas worden we natuurlijk ook

geconfronteerd met nabestaanden
van overleden vrienden, die niet van
het lidmaatschap afweten. We willen
de vrienden ook oproepen wijzigin-
gen in adres en e-mailadres door te
geven aan het secretariaat. 

Actieplan werving nieuwe 
vrienden
Het bestuur heeft in samenwerking
met de ISVW een actieplan opge-
steld voor acquisitie van nieuwe
leden. Vrienden krijgen de mogelijk-
heid om vrienden/buitenstaanders
te verrassen met vouchers voor
bezoeken aan de ISVW. We zijn
voorts bezig met het ontwikkelen
van een goldcard als een soort pas-
se-partout voor alle cursussen en de
ontwikkeling van een high-tea café
staat op stapel.
Deskundige vrienden kunnen zich
opgeven voor de filmclub om lezin-
gen te verfilmen. Er worden meer
acties en contacten gepland, onder
andere met niet-Westerse filosofen,

Jaarverslag 2010 van het bestuur 

Van de redactie

Voor u ligt de tweede Nieuwsbrief 2011. Hierin treft u twee stukken aan voor de algemene ledenvergadering van
zaterdag 18 juni 2011, het beleidsplan 2011-2013 en het jaarverslag van het bestuur. Het op de agenda vermelde
financiële voorstel van het bestuur is meegezonden met de uitnodiging en de agenda. De notulen van de algemene
ledenvergadering van 23 oktober 2011 zijn gepubliceerd in de vorige Nieuwsbrief.
Wij vragen u extra aandacht voor de ledenmiddag die aansluitend aan de algemene ledenvergadering zal plaatsvin-
den. Filosoof Arthur d’Ansembourg zal ons een en ander vertellen over het momenteel zeer actuele onderwerp van
de relatie tussen de kunst en de politiek. In aansluiting op zijn betoog zullen de vijf stellingen die u na zijn artikel in
deze Nieuwsbrief aantreft worden bediscussieerd, eerst in kleine groepjes, daarna plenair. 
De inhoud van de Nieuwsbrief wijkt af van wat u de laatste tijd gewend bent. Op 25 april 2011 is de nieuwe hotelvleu-
gel feestelijk geopend. De vrienden hebben daar een belangrijke bijdrage aan geleverd en we hebben ervoor gekozen
daar extra aandacht aan te besteden in de vorm van een uitgebreid verslag van de feestdag en een interview met
Chantal Orth die we allemaal wel kennen, maar toch ook weer niet, omdat ze zich altijd zo bescheiden op de achter-
grond houdt. Helaas kon René niet aanwezig zijn bij de feestelijke opening. René lag in het ziekenhuis voor een zware
operatie. Inmiddels is hij weer thuis en lijkt de genezing goed te verlopen. Hij zal echter nog een tweede operatie
moeten ondergaan. Wij wensen René heel veel sterkte en een voorspoedig herstel.

om netwerken uit andere culturele
tradities te interesseren. 

Bestuur
Het bestuur van de vrienden kwam
zes keer bij elkaar. Hierbij was René
Gude van de ISVW driemaal aanwe-
zig. Het bestuur van de vrienden
heeft een open constructieve en
inspirerende relatie met de ISVW
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opgebouwd. Hierdoor kan de onder-
steuning van de ISVW, zowel financi-
eel als via de vrienden zelf, optimaal
zijn. 
Het bestuur heeft ook de functie van
de Financiële Adviescommissie (FAC)
met de drie leden van de FAC geëva-
lueerd. Op grond hiervan kan een
voorstel tot wijziging van de statu-
ten (1996) plaatsvinden. De statuten-
wijziging zal naar verwachting eind
2011 aan de leden worden voorge-
legd. 

Bestuursvergaderingen
De belangrijkste punten op de agen-

da van de bestuursvergaderingen
waren:
1. De mogelijkheden om een deel

van het kapitaal ten gunste te
laten komen van de ISVW gezien
de leningen die de ISVW voor de
nieuwbouw moest aangaan. De
vrienden zijn geen beleggings-
club en willen de ISVW actief
steunen.

2. Het beheer van de aandelenpor-
tefeuille. Dit gebeurde in overleg
met de FAC.

3. De vermeerdering van inkomsten
uit schenkingen en legaten. Een
aantal schenkingen en legaten

1. Doel van de vereniging
Artikel 3.1 van de statuten definieert het doel van de vere-
niging als volgt: Het doel van de vereniging is 
a. het wekken en vergroten van de belangstelling voor de

doelstellingen en activiteiten van de Stichting Interna-
tionale School voor Wijsbegeerte (ISVW), in het bijzon-
der het vergroten van het draagvlak en de belangstel-
ling in de samenleving voor het werk van de ISVW en het
stimuleren van eigen activiteiten van de leden in de
geest van de doelstellingen van de ISVW; 

b. de ISVW te informeren over de interesses en wensen van
de leden van de vereniging en hun oordeel over het cur-
susaanbod van de ISVW.

2. Middelen van de vereniging
Artikel 3.2 geeft aan met welke middelen de vereniging er
naar streeft haar doel te bereiken. Een van die middelen is
het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van de ISVW
en het (doen) beheren van deze gelden op zorgvuldige en
verantwoorde wijze.

3. Inkomsten
Voor het bereiken van haar doel verwerft de vereniging
zonder winstoogmerk gelden uit:
• contributies van leden
• donaties, schenkingen, legaten en dergelijke
• rente en dividenden uit verworven kapitaal
• eventuele koerswinsten uit belegd kapitaal
Het bestuur streeft er gedurende de planperiode naar de
inkomsten ten minste te stabiliseren, bij voorkeur te doen

toenemen, door:
• werving van nieuwe leden (zie 4.)
• werving van donateurs (zie 4.)
• vermeerdering van inkomsten uit schenkingen en lega-

ten (zie 4.)
• optimalisering van het beheer van kapitaal (zie 5.)
Het bestuur overweegt geen verhoging van de contributie
gedurende de planperiode.

4. Behoud en werving van leden en donateurs
Eind 2010 heeft de vereniging ongeveer 1100 leden. Het
bestuur streeft ernaar gedurende de planperiode het lede-
naantal te stabiliseren door behoud van bestaande leden
en door een actieve werving van nieuwe leden, bij voor-
keur onder jongeren en onder deelnemers, niet-leden, aan
cursussen van de ISVW. Daarvoor is een werkplan opge-
steld.
Het bestuur zal werken aan het behoud van leden door
activiteiten die het verenigingsverband en de aantrekke-
lijkheid van de vereniging vergroten, en ook belangstelling
wekken voor de doelstellingen en activiteiten van het cur-
susinstituut van de ISVW. Deze activiteiten zijn onder
meer:
• de organisatie van twee filosofische themamiddagen per

jaar in aansluiting op algemene ledenvergaderingen
• het uitbrengen van drie nieuwsbrieven per jaar die, naast

nieuws over de vereniging, ook aandacht schenken aan
ISVW-activiteiten

• het onderhouden van een informatieve website als
onderdeel van de ISVW-website. 

liep af in 2010. Het bestuur
beraadt zich op een strategie
andere sponsoren te vinden dan
alleen particulieren. Dit heeft
echter meer kans als de vrienden
ook kunnen aantonen dat het
geld aan de ISVW wordt uitgege-
ven.

4. Voorstel voor de algemene
ledenvergadering om het kapi-
taal aan de ISVW over te maken.

5. Het actieplan voor werving van
nieuwe vrienden/leden. 

6. Herziening van de vriendenfol-
der.

7. Het organiseren van twee alge-
mene ledenvergaderingen met
aansluitend twee thematische
bijeenkomsten met respectieve-

Jaarverslag 2010 van het bestuur 

Beleidsplan 2011-2013 van de vereniging Vrienden van  de 
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• ondersteuning van bestaande leesgroepen en het steunen
van initiatieven tot de vorming van nieuwe leesgroepen

Het bestuur streeft er ook naar het aantal donateurs, erfla-
ters et cetera te vergroten door het geven van grotere
bekendheid aan de vereniging, aan haar doelstellingen en
aan fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden tot het doen van
schenkingen en nalaten van legaten. Het bestuur zal dat
doen door verspreiding van folders en andere informatie.
Doelgroepen zijn deelnemers, niet-leden, aan de cursussen
van de ISVW en de Nederlandse filosofische gemeenschap
in het algemeen.

5. Beheer van vermogen
Liquiditeiten zullen uitsluitend in euro’s worden aangehou-
den bij financiële instellingen met minimaal een S&P AA-
rating.
Het overige vermogen zal defensief belegd worden in:
• aandelen
• obligaties
• beleggingsfondsen waaronder indexfondsen
• garantieproducten 
met een voorkeur voor bedrijven die zich conformeren aan
actuele standaarden voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
Conform de statuten zal niet belegd worden in
• onroerend goed of andere registergoederen
en evenmin in
• gestructureerde producten als warrants, reverse convertib-
les enzovoort
• opties

6. Besteding fondsen
De door de vereniging beheerde fondsen zullen worden
besteed aan:
a.  ondersteuning van het cursusinstituut van de ISVW zoals

hierboven omschreven onder punten 1. en 2. Hierbij
moet onderscheid gemaakt worden tussen:
• jaarlijks terugkerende ondersteuning; gedurende de
planperiode zal hiervoor jaarlijks EUR 17.000 worden
begroot.
• incidentele ondersteuning; voorzien wordt dat gedu-
rende de planperiode een substantiële eenmalige onder-
steuning zal worden verstrekt aan de ISVW ter onder-
steuning van de voorziene nieuwbouw van het conferen-
tiehotel. 

b.  uitgaven voor het behoud en de werving van leden en
donateurs, zoals hierboven omschreven onder punt 4.
Gedurende de planperiode zal hiervoor jaarlijks maxi-
maal EUR 30.000 worden begroot. Van dit bedrag gaat
een deel naar de ISVW voor de inkoop van diensten.

De vereniging streeft ernaar op basis van een jaarlijks posi-
tief saldo een zodanig groot kapitaal op te bouwen en te
beheren (zie punt 5.), dat uit de opbrengsten daarvan de
jaarlijkse ondersteuning van de ISVW kan plaatsvinden en
geld kan worden gereserveerd voor incidentele grote gif-
ten. 
Een detaillering van alle hierboven genoemde bedragen
wordt gepresenteerd in de jaarlijks door de algemene
ledenvergadering goed te keuren begroting.
juni 2011

lijk Jabik Veenbaas die prikkelde
met zijn Kritiek van het oordeels-
vermogen (Kant) en Martin van
Hees over de houdbaarheid van
de democratie.

8. De rol van de vrienden bij de
opening van het nieuwe gebouw
van het ISVW en het leggen van
de Steen der Wijzen.

9. Het maken van drie nieuwsbrie-
ven.

10. Deelname aan de open dag van
de ISVW en promotie van de
Vrienden van de ISVW. 

Nieuwsbrieven
Er kwamen drie Nieuwsbrieven uit: in
februari, juni en november 2010.
Joke van Zijl vervulde hierbij een

belangrijke regiefunctie bij opzet,
redactie en het verkrijgen van infor-
matie vanuit het bestuur en de lees-
groepen. De Nieuwsbrief blijft een
belangrijk orgaan om de leden te
informeren over de ledenvergaderin-
gen, activiteiten van de vrienden en
de cursussen van de ISVW. 

Tot slot
Het bestuur heeft veel geïnvesteerd
in een goede ondersteunende relatie
met de ISVW. Zowel qua financiële
ondersteuning als qua promotie van
de ISVW en de vrienden zijn tal van
afspraken gemaakt. Het bestuur zal
ook het komende jaar sterk inzetten
op vermeerdering van het aantal
leden. 

Het bestuur van de vrienden roept
alle leden/vrienden op het gedach-
tegoed en de activiteiten van de
ISVW onder de aandacht te brengen
van nieuwe belangstellenden en
deze lid te maken van de vereniging
Vrienden van de ISVW. Er is een nieu-
we folder en via vouchers kunt u uw
vrienden verrassen en laten genieten
van het Landgoed ISVW met de vele
mogelijkheden om kennis te ver-
nieuwen en vastgeroeste gedachten,
meningen en oordelen los te maken. 
Namens het bestuur,

Ellie Teunissen, secretaris
mei 2011

van  de ISVW  
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Arthur d’Ansembourg is filosoof en docent van de basis-
cursus Esthetica en Kunstfilosofie van de ISVW die in
oktober 2011 van start gaat. Deze cursus wordt gegeven
in vijf weekends verspreid over de periode van 1 oktober
t/m 20 mei 2012 en behandelt met name de volgende
onderwerpen: de relatie tussen kunst en moraal, de rol
van het lichaam in de esthetische ervaring, de actualiteit
van schoonheid.

Volgens de hedendaagse filosoof Rancière heerst er
onder twintigste-eeuwse filosofen een grote verwar-
ring rondom het begrip esthetica. Dit heeft geleid tot
het ontstaan van een anti-esthetisch discours dat vol-
gens hem de problemen van de traditionele esthetica
eerder bevestigt dan ondergraaft. Hij wijst erop dat
het van belang is om opnieuw te overdenken wat we
met het woord esthetica bedoelen en oog te krijgen
voor de politieke implicaties van dit woord. 
De term esthetica komt van het Griekse woord aisthe-
sis en betekent waarnemen. Vanaf de achttiende eeuw
wordt de term esthetica gebruikt als naam voor een
aparte discipline binnen de filosofie. Binnen dat vak
houdt men zich bezig met verschillende vragen rond-
om schoonheid en kunst. Dit gebruik van de term
esthetica begint in 1735 met het verschijnen van een
boek van de Duitse filosoof Baumgarten met de titel:
Esthetica. 
Het woord gaat daarna een rol spelen in de Kritiek van
het oordeelsvermogen (1790) van Kant. Hij meent dat
onze oordelen over schoonheid in de natuur altijd
worden begeleid door een gevoel van belangeloos
welbehagen. Deze opvatting is na Kant een belangrij-
ke rol gaan spelen in de idee van de l’art pour l’art.
Kunst is autonoom en staat niet in dienst van een
moreel, maatschappelijk of politiek belang. 
Deze autonomie van de kunst was lange tijd niet van
zelfsprekend. Bij Plato was de filosofie nog niet opge-
deeld in aparte disciplines en hij bespreekt zijn opvat-
tingen over kunst in een werk over de ideale staat.
Kunst moet volgens hem een belangrijke rol spelen in
de morele opvoeding van de mensheid en de verwer-
kelijking van een rechtvaardige samenleving. In de
optiek van Kant kan deze heteronomie van de kunst er
enkel toe leiden dat zij een instrument wordt van poli-
tieke propaganda. 
Rancière meent dat deze denkers te weinig oog heb-
ben voor het feit dat de esthetica zich beweegt in het
spanningsveld tussen autonomie en heteronomie.
Ook de postmoderne kritiek op de esthetische traditie
benadrukt eenzijdig het autonome dan wel het
heteronome karakter van de kunst. Hij grijpt daarbij

terug op de Brieven over de esthetische opvoeding
(1795) van Schiller en meent dat we bij hem een idee
van autonome kunst vinden dat tegelijk een politiek
ideaal is. Vraag is daarbij hoe dit een rol speelt in wer-
ken van hedendaagse kunstenaars zoals On Kawara en
Jonas Staal. 
Arthur d’Ansembourg

Ter bespreking tijdens de ledenmiddag op 18 juni
2011 volgen hier vijf stellingen over dit onderwerp:

Wat is het belang van schoonheid en kunst?
In een tijd van politieke dissensus en verwarring ver-
schaft het belangeloze genieten van schoonheid een
basis voor gemeenschappelijkheid.Voorbeelden: L’art
pour l’art – Whistler – Symphonie in wit nr. 3

Wat is de werking van kunst?
Een politieke omwenteling is enkel mogelijk indien zij
wordt gedragen door een esthetische omwenteling.
Voorbeelden: El Lissitzky – Proun, 1922

Zijn er grenzen aan de vrijheid van expressie?
Een politicus mag geen film maken die bepaalde
bevolkingsgroepen stigmatiseert. Voorbeeld: Geert
Wilders – Fitna. Een kunstenaar mag wel werk maken
dat kan aanzetten tot geweld tegen politici. Voorbeeld:
Jonas Staal – Geert Wilders Werken

Wat is de rol van de overheid ten aanzien van het kunst-
beleid?
(1) De overheid moet terughoudend zijn met het ver-
lenen van subsidies aan kunstenaars. De kunstenaar is
autonoom en moet creatief ondernemerschap verto-
nen. Voorbeeld: Babiche Ronday (28) staat met een
muzikale poppentheatervoorstelling op het Over het
IJ Festival en het Fringe Festival in Amsterdam (Cultu-
reel Suplement NRC 26 mei 2011) 
(2) De overheid moet een subsidiebeleid voeren dat
gericht is op het bevorderen van de multiculturele
samenleving. Voorbeeld: Ravi Rajcoomar. Woorden,
afgeschilderd als grafische vormen, overlappen elkaar
als stemmen uit een (multiculturele) menigte. Groepen
letters in spiegelschrift, ogenschijnlijke chaos, bijeen-
gebracht door kleur, vorm en ritme: dat is wat deze
jonge Surinamer ons laat zien. 

Opmerking: Afbeeldingen van genoemde werken zijn
te vinden op internet en te zien tijdens de bijeen-
komst. 

Esthetica en politiek. Een spanningsvolle relatie.
Inleiding op de ledenmiddag op 18 juni 2011

VriendenNwsbrf.05.11  01-06-2011  10:01  Pagina 4



5NUMMER 2 • JUNI 2011

In deze ontspannen sfeer begaven
de gasten zich om 13.00 uur naar de
Van Eedenzaal waar zij welkom wer-
den geheten door Arend Jan Heerma
van Voss, dagvoorzitter en lid van het

stichtingsbestuur van de ISVW.
René Gude was helaas om gezond-
heidsredenen verhinderd, maar zijn
woorden van welkom werden door
de dagvoorzitter overgebracht. René

die ooit veronderstelde dat je met
eenzame fietsers een mooie samen-
leving kon opbouwen ontdekte dat
Nederlanders daar veel te coöpera-
tief voor zijn. Nederlanders hebben
honderden jaren ervaring in samen-
werking van mensen die elkaar soms
aardig vinden, maar vaak ook hele-
maal niet. En dat is precies wat Spi-
noza met tolerantie bedoelde: kun-
nen samenleven, ook als je niet van
elkaar houdt. En uit samenwerking
kan natuurlijk alsnog vriendschap
groeien. Zakenmensen, onderne-
mers, ondernemingen, zijn dus hele-
maal niet per definitie vijanden van
de goede samenleving, ze zijn alle-
maal verantwoord bezig; dat laatste
geldt ook voor de ISVW. Sinds 2008
draait de ISVW zonder subsidie,
geheel op eigen kracht. De vereni-
ging Vrienden van de ISVW en de
Stichting Perseus zijn hierbij steunpi-
laren voor de continuïteit. De ISVW is
echter meer dan een gewone onder-
neming: alle inkomsten uit de com-
merciële activiteiten worden aange-
wend voor een algemeen nut beo-
gende dienst, de winst komt via per-
manente filosofische educatie
geheel ten goede aan de samenle-
ving. De filosofiebeoefening in
Nederland bloeit en de ISVW speelt
daarin een belangrijke rol. Verbete-
ring van het gesprek, dat is sinds
1916 het ideaal van de ISVW. Over

Openingsfeest nieuwe hotelvleugel ISVW
op 25 april 2011

Het was echt feest op 25 april in Leusden! Over het hele terrein! Met een poffertjes-

kraam, draaiorgel en ijscokarretje voor het hoofdgebouw en de swingende jazz-

band Hot Club de Frank op het terras aan de achterzijde bij het restaurant en, niet te

vergeten, de zon die ons de hele dag ter wille was. De gasten werden verwelkomd

met een glas champagne waaraan de zon een extra sprankeling gaf. 

Er waren veel bekende gezichten, maar ook onbekende. De vaste bezoekers hadden

voor deze keer hun partner of vriend(en) overgehaald of toegestaan ook mee te

gaan. In zomerse kledij flaneerden de gasten langs de oude en nieuwe gebouwen.

Voor een van de ramen van het nu oude slaapgebouw stond een dame die, met haar

ene hand boven haar ogen naar binnen turend en met haar andere naar binnen wij-

zend, haar partner uitleg gaf over de sobere inrichting van de kamers voor de cur-

sisten. Bij het gebouw de Kuilen wist iemand nog te vertellen dat hij daar ooit met

andere cursisten filosofieliefhebbers, in een grote zaal op een van de houten ban-

ken had geslapen wat toen gebruikelijk was. Bij de nieuwe hotelvleugel was het

natuurlijk veel drukker. De bezoekers verdrongen zich voor de kamers die uitnodi-

gend openstonden. Het waren lichte, ruime tweepersoonskamers met allemaal een

balkon op het zuiden en uitzicht op het bos. Het gebouw zelf straalde een filosofi-

sche visie uit: de ronde galerij, maar ook de vele houten palen die op een natuur-

lijke wijze overgingen in de bomen van het bos rondom. Het metselwerk was opge-

bouwd uit misbaksels, een afvalproduct van de steenfabriek. 

Ook de deuren van het hoofdgebouw stonden overal wijd open zodat binnen en

buiten hier in elkaar overliepen. Inmiddels was de brunch geserveerd en op de ter-

rassen, in de lounge en in de eetzaal zaten mensen in groepjes te eten. 
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vijf jaar bestaat de ISVW honderd
jaar. Deze dag, met de opening van
de eerste nieuwe vleugel met 39
nieuwe hotelkamers, is een mijlpaal
op weg naar het eeuwfeest. De uit-
breiding is voor een groot deel het
werk van de operationeel directeur
Chantal Orth. Chantal hield zich,
zoals gebruikelijk, bescheiden op de
achtergrond, maar nam graag het
applaus in ontvangst.

Daarna nam de voorzitter van de
Stichting ISVW, Martin van Hees,
hoogleraar Ethiek en Politieke Theo-
rie aan de Universiteit van Gronin-
gen, het woord. Volgens Martin is de
kans groot dat dit de eerste maal in
de geschiedenis is dat honderden
filosofieliefhebbers bijeen zijn om
een hotel en een landgoed te ope-
nen. Aan de hand van de behoefte-
piramide van Maslow analyseerde hij
de betekenis van het nieuwe hotel
voor de filosofie zoals die hier met zo
veel enthousiasme wordt beoefend.
Van de onderste, breedste laag, die
de fysieke behoefte aangeeft, komen
we via de erboven liggende behoef-
teniveaus veiligheid, liefde en
waardering bij de behoefte aan zelf-
verwerkelijking. Zien we de behoefte
aan filosofie als de behoefte aan zelf-
verwerkelijking dan had Bertolt
Brecht gelijk met zijn uitspraak Erst
kommt das Fressen dann die Moral.
Het is echter niet moeilijk tegenvoor-
beelden te vinden in de geschiede-
nis van de filosofie. Zo zegt Hobbes
in Leviathan (1651) dat de moraal
juist een voorwaarde is voor lijfsbe-
houd. Een leven zonder moraal is

een onaangenaam, bruut leven in de
natuurstaat, dat slechts kort kan zijn
omdat we de mogelijkheid niet heb-
ben onze basisbehoeften te bevredi-
gen. Uit de filosofie van Hobbes
volgt dan ook eerder: Erst kommt die
Moral, dann das Fressen. Volgens Mar-
tin van Hees is het echter noch het
een noch het ander omdat er geen
strikte scheiding te maken is tussen
onze behoeften aan filosofiebeoefe-
ning en onze fysieke basisbehoeften.
Het conferentiehotel biedt de ISVW
de benodigde financiële zekerheid
terwijl de rijke geschiedenis van de
ISVW laat zien dat dit weer niet
zomaar een conferentiehotel is. Met
andere woordende filosofie vormt
geen apart domein van het leven.
Filosofie doordesemt ons bestaan. 
Na deze filosofische woorden sprak
Martin van Hees nog zijn grote
waardering uit voor zowel Chantal
Orth en haar onvermoeibare inzet en
René Gude met zijn compromisloze
enthousiasme voor de filosofie en
voor de ISVW. De nieuwe hotelvleu-
gel is het resultaat van hun beider
inzet.

De gebroeders Frank en Maarten
Meester discussieerden enige tijd
over de filosofenkamer waarin je het
rustigst en gerieflijkst zou slapen.
Natuurlijk kwamen ze er niet uit en
liep de discussie tussen de romanti-
sche Frank en de realistische Maar-
ten uit op een komisch filosofische
broedertwist.

Ter inleiding op de onthulling van de
steen der wijzen gaf Erno Eskens,
hoofd cursusinstituut van de ISVW,
een toelichting op de bij de bouw
van het hotel gebruikte stenen: de
misbaksels. Het zijn stenen die bij het
bakken mislukt zijn: misvormd, ver-
kleurd, aan elkaar gekleefd of ver-
glaasd.Deze stenen worden
gewoonlijk weggegooid. In feite is er
echter niet zo veel mis met misbak-
sels. Ze zijn nog op vele manieren te
gebruiken. Hier dringt de vergelij-
king met de mens zich op. Wie is er
volmaakt, volmaakt dan ten opzichte
van het eigen ideaalbeeld? We stre-

ven een zelfbeeld na of proberen
een held te evenaren, maar dat lukt
steeds net niet helemaal. Volgens
René Gude,die Erno hier aanhaalt, is
het nu juist dat stukje waarin het net
niet lukt, dat ons authentiek maakt,
dat ons boven onszelf doet
uitstijgen. En zoals dit gebouw zijn
eigen authenticiteit en schoonheid
heeft, heeft een samenwerking van
allemaal niet helemaal geslaagde
mensen dat ook. Stop ze niet alle-
maal in hokjes, maar voeg ze samen,
dan komt hun authenticiteit tot uit-
drukking. Dit proces heet bescha-
ving. Het is een proces van schaven.
De ISVW is opgericht in de eerste
wereldoorlog om temidden van het
bloedige geweld het proces van
schaven op gang te brengen. Het is
een doorgaand proces en het plan is
dan ook om op korte termijn nog
meer misbaksels samen te brengen
in een tweede vleugel. 
Hierna was het tijd de lapis philosop-
horum ofwel steen der wijzen, te ont-
hullen.
De eer viel Cees Slottje te beurt,
voorzitter van de vereniging Vrien-
den van de ISVW. Cees was van
mening dat hij zich alleen kon ver-
oorloven deze taak te verrichten ten
overstaan van ware filosofen die per-
manent openstonden voor het
onverwachte en het afwijkende. Dat
hij daarop vertrouwde bleek uit zijn
actie: het onthullen van de steen der
wijzen waarna alle aanwezigen kon-
den zien dat de steen der wijzen was
samengesteld uit een aantal fraaie
misbaksels!
Na deze feestelijke woorden ver-
spreidden de gasten zich weer over
het landgoed. In de zalen van het
hoofdgebouw werd voorlichting
gegeven over cursussen en opleidin-
gen en in de naar oude filosofen
genoemde kamers van het nieuwe
hotel kon men hedendaagse filoso-
fen ontmoeten. Het was natuurlijk
ook mogelijk zo maar op het terras
te zitten en te luisteren naar de
muziek van onder andere Django
Reinhardt gespeeld door de Hot
Club de Frank.
Joke van Zijl
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was voor mij iets zwevends. Ik had er
geen notie van toen ik hier kwam
werken’. 
Met de komst van René Gude in
2002 zijn onder haar leiding geleide-
lijk alle facilitaire diensten van de
Queeste en de ISVW onder een en
dezelfde regie gekomen: een websi-
te, een drukkerij, een receptie, een
administratie, één loket voor reserve-
ringen van cursussen en kamers. 
‘In de afgelopen tien jaar is er heel
veel veranderd. Er is nu een team van
elkaar ondersteunend personeel. We
hebben oog voor talenten van men-
sen en stimuleren ook de persoon-
lijke ontwikkeling. Zelf weet ik hoe

‘Voor mij is iedereen een
Gast, of het nu Jantje is of
meneer Bobo, we passen
ons product niet aan.’
Aan het woord is Chantal Orth, 41
jaar, operationeel directeur van de
ISVW. Samen met directeur René
Gude runt ze het Landgoed ISVW.

Wie is Chantal Orth?
Vanaf 18 jaar is Chantal werkzaam in
de horeca en het hotelwezen. Zij is
een ware autodidact die, na de
middelbare hotelschool, door veel
ervaring in diverse sectoren haar
kennis, kunde en vaardigheden heeft
opgedaan, van bar tot schoonma-
ken, van keuken tot receptie en
reserveringen, van kleine horeca tot
grote sterhotels zoals een Golden
Tuliphotel en het Kurhaus in Den
Haag. Stel haar een vraag over het
facilitair bedrijf en ze heeft er erva-
ring in en ideeën over. 
Bescheiden en aanwezig op de
achtergrond hanteert ze als operati-
oneel directeur van het Landgoed
ISVW een open-deur-management-
stijl. Zij is voor haar medewerkers
altijd bereikbaar voor vragen en
adviezen. Ze start om ongeveer half-
negen ’s morgens, maar is ook in de
avonduren bereikbaar via sms en e-
mail. Naast haar werk is ze met haar
man en dochter van 12 actief binnen
de zwemvereniging waar haar doch-
ter wedstrijden zwemt. 

Waarom de ISVW?
Bij binnenkomst in 2001 trof Chantal
een volstrekt gescheiden organisatie
aan van enerzijds een hotel en
anderzijds een cursusinstituut. ’De
naam de Queeste was toonaange-
vend en de naam van de ISVW bun-
gelde in de logo’s ergens achteraan.
Het was voor mij een uitdaging om
hier orde in aan te brengen. Filosofie

leuk het is om nieuwe kansen aan te
grijpen en nieuwe ervaringen op te
doen. Toen de basis op orde was heb
ik ingezet op de renovatie van het
restaurant. De plek hier in het bos en
het restaurant hebben een grote
aantrekkingskracht op het bedrijfsle-
ven. 
Op een gegeven moment merkten
we dat de logiesruimte steeds meer
kritiek kreeg van conferentiegan-
gers. We zijn toen over nieuwbouw
van het hotel gaan praten. Ik ben
vervolgens in de bouwcommissie
gaan zitten en heb daar weer heel
veel ervaring opgedaan. René was en
is hierbij een grote stimulator. We
willen, zoals jullie weten, heel graag
nog een tweede vleugel, want de
tweedeling in eenpersoonskamers
(in de oude vleugel) en tweeper-
soonskamers (in de nieuwe vleugel)
is nu bijna niet te verkopen. Toch is
filosofie de kers op de taart. Ook tij-
dens businessconferenties worden
soms filosofie-uren ingelast om de
werknemers kennis te laten nemen
van filosofische vraagstukken. De
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naamswijziging Landgoed ISVW
doet recht aan de plek en aan de
integratie van hotel en filosofie-insti-
tuut. René Gude en Erno Eskens zijn
geheel verantwoordelijk voor de
inhoud van de cursussen en het rela-
tienetwerk hieromheen.’

Hoe kijk je tegen de ISVW-bezoekers
aan?
‘De filosofiecursisten zijn over het
algemeen sober ingestelde gasten,
die het voldoende vinden als de
kamers schoon en functioneel zijn.
De conferentiegasten hebben meer
eisen. Zij vragen om comfort, luxe.
Het hotel moet wel economisch ren-
dabel zijn, zeker nu alle subsidies
gestopt zijn, en de ISVW is afhanke-
lijk van de hotelinkomsten. Het
begrip landgoed is aantrekkelijker
dan het begrip conferentieoord. Het
klinkt uitnodigender voor individue-
le gasten om te boeken.’
Op de vraag of ze zelf wel eens een
filosofiecursus heeft gevolgd, ant-
woordt ze ontkennend. ‘Het is vooral
gebrek aan tijd, maar als ik iets zou
willen volgen is het de cursus Prakti-
sche Filosofie.’

Vrienden van de ISVW 
Het gescheiden optrekken van de
Queeste en het hotel heeft een
historisch spoor achtergelaten. Hier-
door was het contact tussen de
vrienden en de ISVW mogelijk ook

wat mager. Chantal en René zijn zeer
te spreken over de constructieve
samenwerking van de laatste jaren,
waarbij de vrienden een grote steun
blijken te zijn. Samen denken levert
vruchtbare ideeën op. Het voorstel
van de Vrienden van de ISVW om
door vrienden renteloze leningen te
laten verstrekken is dus zeer welkom. 
Daarom wil Chantal ook graag tij-
dens de afwezigheid van René het
contact goed onderhouden.

Toekomstplannen
Wat zou je in de toekomst willen? 
‘Natuurlijk de bouw van een tweede
vleugel’, zegt ze direct en ‘meer indi-
viduele gasten, los van conferenties’.
Dat heeft gevolgen voor het restau-
rant, want dan is sprake van een vol-
waardig hotel. Het hotel is door de
ligging midden in het land en bij
snelwegen aantrekkelijk om een of
twee overnachtingen te boeken. Ook
voor natuurliefhebbers en wande-
laars is een weekendboeking nu
gemakkelijk te reserveren. De eerste
individuele gasten zijn al verwel-
komd op het landgoed. 

Ellie Teunissen 
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René Descartes

Volgens Descartes is niets zo eerlijk verdeeld als het gezond verstand.
Immers iedereen vindt dat hij er genoeg van heeft. Deze filosofische
uitspraak van Descartes is algemeen bekend. Behalve een groot filo-
soof was Descartes echter ook een groot wiskundige. Zijn spitsvondig-
heden beperkte hij niet tot zijn filosofische werken. Zo sluit hij zijn
belangrijke werk, La Géométrie, af met de volgende woorden:

Ik hoop dat onze nakomelingen me erkentelijk zullen zijn, niet alleen
voor hetgeen ik hier heb uitgelegd, maar ook voor wat ik hier willens
en wetens heb weggelaten teneinde hun het plezier te laten dit zelf
te ontdekken. 
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