Vrienden
MAGAZINE
ISVW VRIENDEN

JAARGANG 27
NUMMER 4
DECEMBER 2021
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Summerschools 2022
Het ISVW-zomerprogramma
van 2022 is bekend! Kijk op
isvw.nl/summerschools voor
meer informatie.

1115 JULI

1822 JULI

812 AUGUSTUS

2226 AUGUSTUS

Strijdvaardig
leven

Filosofie en
levenskunst

Schuldig. Een
verkenning van het
geweten

Denken in het
donker. De filosofie
van filmregisseurs

Met Pablo Muruzábal
Lamberti en gastdocenten.
1317 JULI

Afrikaanse en
LatijnsAmerikaanse
filosofie

Met Dries Boele.
2024 JULI

Dier en Mens

Met Maarten Reesink en
gastdocenten.
2529 JULI

Met Jannah Loontjens.
1014 AUGUSTUS

Vrijheid en
inspiratie

Met Rogier Huﬀnagel.

De grote vragen
van Kant

1014 AUGUSTUS

De kunst van het
verstaan. Een
ethiek van gelijkheid
en verschil

37 AUGUSTUS

Met Woei-Lien Chong en
Robert-Jan Schippers.

1822 JULI

37 AUGUSTUS

Het grote
landschap heeft
geen grenzen

Wie denk je wel
dat je bent? Op
zoek naar je
persoonlijke
identiteit

Met Renate Schepen en
gastdocenten.

Met Jabik Veenbaas.

1317 JULI

Met Corrie Haverkort.

Met Han Leeferink en Jan
Flameling.

Oude parels
behouden hun
glans

Met Paul van Tongeren.

Met Marjan Slob.

1822 JULI

Morele emoties
Met Martha Claeys.
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Tao en het
lichaam

1519 AUGUSTUS

Denkers en
dwalers. Filosofie in
de Lage Landen
Met Erno Eskens en
gastdocenten.
1721 AUGUSTUS

De Stoïcijnse week
Met Dennis de Gruijter en
gastdocenten.

Met Katrien Schaubroeck
en gastdocenten.
2226 AUGUSTUS

Het wonder van
bewustzijn.
Westerse en oosterse
mystiek
Met Michel Dijkstra en
Rico Sneller.
2428 AUGUSTUS

Het ecologisch
denken van
Donna Haraway
Met Jan Flameling.

29 AUG  2 SEPTEMBER

Denken over
slavernij en ‘ras’
Met Baukje Prins en
gastdocenten.

31 AUG4 SEPTEMBER

Chinese filosofie

Met Dianne Sommers,
Jan Bor en gastdocenten.

Van de voorzitter

Vrienden in 2022
Ik had me erop verheugd om een voorwoord voor het Vriendenmagazine te schrijven,
waarin het woord ‘corona’ niet meer voor zou komen. Gedurende het afgelopen jaar
hebben we immers kunnen wennen aan herwonnen ruimte, waarbij we steeds meer
terugkeerden naar een normale samenleving. Een samenleving waarbij we niet constant op onze qui-vive moeten zijn en voorzichtig met elkaar moeten omgaan. In oktober konden we zelfs voor het eerst dit jaar een filosofisch café op locatie bij de ISVW
houden. Dat was een groot succes met meer dan 100 deelnemers en een boeiende
presentatie door Frans de Waal over dierlijke emoties. Kortom: het zag er goed uit en
we hadden allemaal het gevoel dat we, ondanks de latente aanwezigheid van het virus,
toch in een nieuwe werkelijkheid terecht waren gekomen.

Toch weer corona …

Door Fred Ahsmann

De praktijk is weerbarstiger gebleken. Inmiddels moeten we de meeste activiteiten weer
virtueel organiseren. Opnieuw irritante beperkende maatregelen en, zoals ik zelf heb mogen ondervinden, is ook een dubbele vaccinatie zeker geen garantie om zorgeloos door
de wereld te bewegen. De afgelopen twee weken heb ik mogen ervaren wat het is om
hard geraakt te worden door het Covid-virus. Gelukkig ben ik inmiddels vrijwel hersteld
en kan ik mijn aandacht weer vestigen op Vrienden-zaken.
Een ander ‘dingetje’ waar wij als Vriendenvereniging last van hebben is de met corona-politiek gepaard gaande polarisatie in de samenleving. Ook onder onze leden bestaan verschillende meningen over wel of niet vaccineren. Door de overheid opgelegde
maatregelen die we ook bij onze activiteiten moeten volgen, hebben er helaas toe geleid
dat enkele leden besloten hebben om hun lidmaatschap te beëindigen. In het volgende
magazine willen we daarom ingaan op de visie van de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben. Hij spreekt zich op het hoogtepunt van de crisis in Bergamo en omgeving heel
expliciet uit tegen de, door de overheid opgelegde, maatregelen. Agamben heeft in zijn
boek Homo Sacer een verhelderende analyse beschreven over het mechanisme dat leidt
tot een pijnlijke en onaanvaardbare kloof tussen burgers en de, door de overheid opgelegde, regelgeving.

Ons Vriendenmagazine op papier!

Dit is het laatste Vriendenmagazine van 2021 en, gelukkig, deze wordt op papier uitgegeven en aan iedereen verspreid. Digitaal lezen van het VM blijkt voor een aantal lezers toch
lastig. Ofschoon het vanuit kosten- en milieuoverwegingen een rationele keuze is, zou het
uiteindelijk beter zijn om het blad op papier te verspreiden. Binnen het bestuur zijn we er
nog niet uit hoe we hier in de toekomst mee om gaan, maar voor nu ligt er een rijk gevuld
papieren magazine en kun je weer zoals vanouds kennisnemen van ontwikkelingen en
activiteiten van de Vrienden van de ISVW.

Huisstijl en logo

Een van de belangrijke nieuwe ontwikkelingen is dat we een nieuwe huisstijl hebben.
Vorig jaar is, in het proces rondom het opnieuw verkrijgen van de ANBI-status, besloten
om dit jaar de huisstijl en het logo van de Vrienden te wijzigen. De afgelopen tijd heeft
het bestuur hier hard aan gewerkt. Er stonden twee uitgangspunten centraal: als eerste
willen we zichtbaar maken dat we een onafhankelijke vereniging zijn, die zich profileert
als filosofievereniging op het gebied van de publieksfilosofie. Daarnaast willen we de
nauwe historische band met het cursusinstituut van de ISVW blijven benadrukken. Zoals
je kunt zien in de vormgeving van dit VM is dat met het nieuwe logo heel goed gelukt.
Met deze nieuwe huisstijl nemen we afscheid van het vertrouwde groen van het vorige
logo, maar de kleurstelling van het landgoed ISVW blijft door de natuurlijke, warme kleur
van rood-oranje nadrukkelijk aanwezig.
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105-jarig Lustrum!

In 2021 zijn alle Vriendenactiviteiten, zoals
filosofische cafés, doorgegaan. De meeste cafés waren online. Toch zijn we als
bestuur heel blij dat alle activiteiten door
konden gaan. Het is belangrijk om als
Vrienden met elkaar verbonden te blijven.
Over verbinding gesproken: 2021 is ook
een lustrumjaar. De Vrienden-ISVW bestaan dit jaar 105 jaar. We hebben binnen
het bestuur besloten om het feest door te
schuiven naar begin 2022. Een online-lustrum-viering leek ons wel het laatste waar
we op zitten te wachten. Inmiddels is de
datum gepland op zaterdag 26 februari.
Dan hebben we een dag-vullend programma, waarin we uitgedaagd worden ons
creatief te uiten en we eindigen deze dag
met een muzikale afsluiting, waarbij we
niet stil hoeven te zitten! Zet deze datum
vast in je agenda!

Subsidies publieksfilosofie

Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan
van het inrichten van processen om ons
als ondersteuner van uitzonderlijke initiatieven op het gebied van de publieksfilosofie te manifesteren. Dat is zeker gelukt. Er
zijn meerdere aanvragen ontvangen en het
bestuur heeft een aantal aanvragen ook
gehonoreerd. Lees hiervoor de berichten
over de toegekende subsidies. Een volgende stap in dit proces is de oprichting van
een adviescommissie die bestaat uit leden
van de Vriendenvereniging. Deze commissie moet het bestuur adviseren over de
ontvangen aanvragen. We doen een oproep in VM aan de leden om zich aan te
melden voor deze commissie!

Ten slotte

Ik wil alle Vriendinnen en Vrienden bedanken voor jullie bijdragen afgelopen jaar in
één van de commissies zoals filo-café of
redactie VM, deelname aan de activiteiten
en constructieve inbreng tijdens de Algemene Ledenvergaderingen. Door jullie
steun, enthousiasme en inzet is het mogelijk geweest om een ingewikkeld Vriendenjaar succesvol te maken. Het Vriendenbestuur wenst jullie een gezond uiteinde van
2021 en hoopt van harte dat we komend
jaar weer een nieuwe stap kunnen zetten
op weg naar een gezonde en mooie Vrienden-toekomst!

De eerste keer
Als je het over het thema hebt; ‘De eerste keer’ komt er al gauw iets clichématig bij je
op, zoals bijvoorbeeld dé eerste kus. Nou, dat was bij mij Bert in een park in Zwolle,
Bert had nogal spleetoogjes, maar om daar nu een heel artikel aan te wijden? De eerste
verre vakantie dan? Zeven jaar, Gardameer Italië, waar ik als kleintje onbewust genoot
van een andere cultuur, maar ook van het bootje waar je ijs kon kopen?
Door Anja Hoogenboom

Nee, laat ik het hebben over iets wat me
meteen de eerste keer een enorme sensatie
gaf … schrijven. Wát een openbaring om het
woord ‘oom’ te kunnen vormen met letters!
Geweldig. Ik was erdoor gegrepen en de
drang tot schrijven is nimmer overgegaan.
Het ging al gauw naar het volgende woordje
‘boom’, naar schriftjes vol zelfverzonnen verhaaltjes, toneelstukjes en gedichtjes.

Kijk, zie je daar die pelikaan?
Zie je haar niet zo parmantig staan?
Ze kijkt naar de maan en naar de sterren
Heb je ooit zo’n pelikaan zien staan?
Er spreekt uit dit kindergedichtje al liefde voor taal en is dat niet een van onze belangrijkste verworvenheden; de taal? We drukken er onze gevoelens mee uit, we communiceren, maar kunnen ook verwarring zaaien. Tegenwoordig gebeurt dat vaak in
oneliners en in berichtjes op sociale media. Niet iedereen realiseert zich de kracht
daarvan en typt in het wilde weg, met fouten of te kort door de bocht. Toch zijn er die
zorgvuldiger te werk gaan en zich de macht van de ‘pen’ realiseren. En het gevaar want
verkeerde interpretaties liggen op de loer. Zuiver en gewetensvol schrijven kan lastig
zijn, maar ook simpel foutloos en helder iets zeggen tegen een vriend. Het blijft een
worsteling. Maar is het niet net zoals bij een kus? Als je het goed en in harmonie doet,
blijft het heerlijk, ook na de eerste keer!
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Agenda Vrienden Activiteiten 2022
Jaarthema: ‘Geven en nemen in begrensde vrijheid’
VRIENDEN ACTIVITEITEN EN CAFÉS

DATA
Zondag 16 januari 2022

15-17 uur

Café met thema ‘Verhandeling over de aanleg van vrouwen voor de wetenschap’
van Anna-Maria van Schurman (1641) met een inleidende lezing door Dr. Angela
Roothaan, die het voorwoord bij de recent uitgegeven geactualiseerde vertaling
van dit boek schreef.

Zaterdag 26 februari 2022

10-24 uur

Lustrumviering 105-jarig bestaan van de Vrienden met een dag- en avondprogramma. Vrienden worden getrakteerd op een gevarieerd en actief programma,
waarin het gedicht ‘Twee vleugels’ van de beroemde dichter Rumi centraal staat.
Uiterste datum voor het indienen van subsidieaanvragen voor uitzonderlijke initiatieven op het gebied van de publieksfilosofie.

Dinsdag 1 maart 2022
Zondag 20 maart 2022

15-17 uur

Café met thema ‘Gesprekshonger ’, inleiding door Dr. Wim de Jong, die uitgebreid
onderzoek heeft gedaan naar de maatschappelijk impact van zuil overstijgende
gesprekken van de Nederlandse elite.
Besluit subsidieaanvragen voorjaar 2022

Zaterdag 30 april 2022

Kitty Symposium, weekend programma i.s.m. ISVW. Thema van het symposium is
‘Intieme Vreemde’ et o.a. Abdelkader Benali. Prijsuitreiking essaywedstrijd.

Weekend 23-24 april 2022
Zondag 15 mei 2022

15-17 uur

Café met de eerste ISVW-Fellow Tim de Mey, presentatie van zijn project bij de
ISVW.

Zondag 19 juni 2022

13-15 uur

ALV

Zondag 19 juni 2022

15-17 uur

Vriendenmiddag met schrijfdialoog over het onderwerp: ‘Geven en nemen in (on-)
begrensde ruimte’. Met Hans Plets en Peter Jurgens over de stand van zaken in de
fysica en gevolgen voor de filosofie.
Uiterste datum voor het indienen van de ANBI-subsidieaanvragen voor uitzonderlijke initiatieven op het gebied van de publieksfilosofie.

Maandag 1 augustus 2022

Besluit subsidieaanvragen najaar 2022

Vrijdag 30 september 2022
Zondag 18 september 2022

15-17 uur

Filosofische stadswandeling met Marthe Kerkwijk en Florian Jacobs.

Zondag 16 oktober 2022

15-17 uur

Café met thema ‘Geven voor leven’ met de bloedbank.

Zondag 20 november 2021

15-17 uur

Café met thema ‘Denken als een kind … denken in vrijheid’.

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. De commissie streeft naar variëteit en afwisseling in
de onderwerpen en beoogt de relatie tussen tussen alle Vrienden en liefhebbers van de publieksfilosofie te verdiepen en te versterken. Daarnaast bevorderen de filosofische cafés de publieksfilosofie.
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. Alle Vrienden
ontvangen voor aanvang een uitnodiging of kunnen gebruik maken van een link naar het online-café. Van de meeste filosofische
cafés en hun thema’s zijn Powerpoint- en videopresentaties beschikbaar.
Kijk voor actuele informatie ook op de Vriendenwebsite: www.vrienden-isvw.nl

Cafés met een groene punt hebben een presentatie van een project dat door de Vrienden is gesubsidieerd.
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De overweging van het Vriendenbestuur
Het Vriendenbestuur vergadert elke maand om met elkaar te overleggen over de activiteiten en de lopende zaken. Voorafgaand aan
die vergadering wordt elk bestuurslid om de beurt uitgenodigd om een korte overweging uit te spreken. Het bestuur wil die overwegingen graag met jullie delen in dit Vriendenmagazine. Nu is Rity aan de beurt.

Begrenzingen van
onze vrijheid …
Aanleiding voor mijn overweging was de
Netflixserie The Serpent. Hierin staan allerlei jonge mensen centraal die al backpackend over de hippietrail rondzwerven
in landen als India, Nepal en Pakistan.
Ze vieren hun vrijheid met drugs, drank
en feesten. Helaas is er ook een massamoordenaar actief die de jonge toeristen in zijn val lokt, vergiftigt en berooft
van hun geld en identiteitspapieren. Hij
doet zich voor als hun beste vriend. Het
duurt uiteindelijk zo’n 10 jaar voordat de
Serpent door de politie opgepakt wordt.
In de tijd dat ik de serie keek, hoorde ik
tegelijkertijd veel mensen jubelen omdat
ze hun vrijheid terug hadden gekregen
door Pfizer, Astra Zeneca of Jansen. En
tot slot zag ik de protesten van de evenementenbranche op zaterdag met een
hele stoet doorgesnoven jongeren die er
zo te zien een hedonistische levensstijl
op na houden. Ik dacht bij mezelf: “wat is
dat eigenlijk … vrijheid? Is vrijheid overal
en altijd consumeren? Wat voor vrijheid
krijgen we door een vaccin? Betekent
vrijheid los kunnen gaan in drank, drugs,
reizen en seks? Of overal heen reizen,
ook naar landen waar je als toerist helemaal niet moet zijn?”

Belle van Zuylen schreef: “Vrijheid lijkt steeds meer op een bezoedelde vlag waar iedereen achteraan holt, op weg naar alle mogelijke ondeugden, misdaden en verderf.”
Vrijheid wordt vaak in verband gebracht met fysiek ruimte nemen of dat nu een vaccin,
reizen, eten of iets anders is wat dat onze zintuigen te overprikkelt.
Kant geeft gelukkig aan dat er ook een andere manier is om naar vrijheid te kijken: “We
zijn burgers van twee werelden”:
1.	 De fysieke wereld, aan tijd en causaliteit gebonden. We moeten eten om in leven
te blijven.
2.	 De wereld van ideeën en de geest. Dankzij talige en cognitieve vermogens kunnen
we reflecteren, hebben we een creatieve verbeeldingskracht en moreel geweten.
Als het gaat om vrij zijn, bereik je dit door gebruik te maken van de ruimte tussen stimulus en respons. Als je daarnaast ook bereid bent afstand te nemen van behoeftes,
lusten en driften. Damasio noemt dat ‘vertraagd denken’.

Als het gaat om vrij zijn, bereik je dit door gebruik te
maken van de ruimte tussen stimulus en respons.
Hannah Arendt heeft het ook over deze twee werelden. “We zijn twee in een.” Ze heeft
het dan over een innerlijk en uiterlijke wereld, tweestemmigheid. Door die tweestemmigheid is de mens in haar ogen een ‘wezen in wording’. Met elk nieuw inzicht word je
als het ware weer opnieuw geboren. Zij gebruik hiervoor het woord ‘nataliteit’.

Door Rity van der Avoort

Voordat jullie denken dat ik niks moet hebben van de fysieke kant van vrijheid … ik
hou zeker van een biertje op zijn tijd! Toch is voor mij die andere kant van vrijheid ook
steeds belangrijker geworden. En dat was ie ook al toen ik nog een jonge meid was.
Het is goed om ons handelen tot voorwerp van reflectie te maken, in dialoog met jezelf
en daarna met anderen. Of je nu jong bent of op leeftijd.
Ik denk dat we niet vrij worden als we onbeperkt mogen consumeren of geld verdienen.
Voor mij is daarom rust, ‘vertraagd denken’, gesprekken met anderen over de wereld,
scholing en inspiratie nodig om me vrij te voelen. En natuurlijk om af en toe naar een
van die schitterende Netflix series kijken.
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“Ik wil geen vriend die opschept.”

Filosofie aan de Keukentafel
Vriendschap is …
Béla:
Ik:
Béla:
Ik:
Béla:
Ik:
Béla:
Ik:
Béla:
Ik:
Béla:
Ik:
Béla:
Ik:
Béla:
Ik:
Béla:
Ik:
Béla:
Ik:
Béla:
Ik:
Béla:

Als je heel vaak bij mensen speelt, dan ben je goede vrienden.
Inderdaad.
Mensen willen soms met elkaar spelen. En dan heb je wel een
vriend nodig.
Kan iedereen je vriend worden?
Nee.
Waarom niet?
Omdat het wel iemand moet zijn van je eigen leeftijd.
Is dat zo?
En ik wil ook geen vriend die opschept. Dat vind ik niet leuk.
Iemand uit mijn klas schept op dat hij sneller kan rennen. Maar ik
kan ietsje sneller rennen dan hem.
Hoe word je vrienden?
Je moet gewoon alleen maar zeggen: mag ik je vriend zijn? En
dan zegt die ander ja of nee.
Vroeg je dat ook aan jouw vriend dan?
Nee. Toen ik in groep 1/2a kwam, toen werden wij meteen al
vrienden. We waren het ineens vanzelf.
Maakt het uit of jouw vriend een jongen of een meisje is?
Nee, maakt mij niet uit. Maar bij sommige mensen maakt het wel
uit. Want die houden bijvoorbeeld niet van meisjes.
Is het anders: een jongens-vriend of een meisjes-vriend?
Nee hoor, je speelt gewoon met ze.
Kun je zonder vrienden?
Nee, mensen kunnen niet zonder vrienden. En ze kunnen ook niet
zonder familie.
Familie heb je altijd, vrienden moet je eerst maken.
Maar als al je familie is doodgegaan, dan heb je geen familie.
Dat is waar. Stel, je hebt helemaal geen vrienden …
Dan doe je huilie huilie.
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Béla, 5 jr, en zijn moeder Claudia, 42 jr
filosoof en communicatiespecialist,
voeren een klein gesprek over grote
onderwerpen.
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Sterrenvriendschap

Door Ton de Kok

… We waren langzaam maar zeker twee oude schepen die uit de vaart dreigden te worden genomen. We hadden immers geen bestemming meer … God-Natuur had hém als eerste tot sloop
gedetermineerd. Ze deed dat subtiel. Ze ontregelde zijn cellen. Langzaam maar onontkoombaar.
Daar waar hij decennia als arts had gewerkt werd hij meer dan eens patiënt. Na enige herstelwerkzaamheden verscheen hij dan weer op onze zondagochtenden. Ieder zondag liepen we in het bos
joggend ons rondje. Dat deden we al decennia. Nu wandelden we alleen nog. Dat stond Zij hem
nog toe.
Op een zondag hield hij bij een hoge oude spar aarzelend zijn pas in. Haar bast droeg een wit kruis.
Hij legde zijn hand erop en zei: “Ook ik voel de kettingzaag al … ” Verdrietig vervolgden we onze weg.
Onze vriendschap was hecht door de fascinatie voor het bestaansmysterie. We hadden een sterrenvriendschap en onze gesprekken gingen vaak over het universum. We meenden beide dat wie niet
religieus geraakt wordt door de wijsheid, kracht en schoonheid van het heelal existentieel medelijden
verdient.
Haar, God-Natuur, beminden wij met de rede, voor het hart was in die liefde geen plaats. Dat onze
liefde onbeantwoord bleef aanvaardden we. We wisten, en hij voelde dat dagelijks aan het afnemen
van zijn lichaam, dat we, net als een vlinder of een roos, van Haar slechts een tijdelijke uitdrukkingsvorm waren.
Haar sloopwerkzaamheden in zijn lichaam, daarin berustte hij. Ieder keer dat hij weer moest worden
opgenomen hoefde ik hem geen ‘sterkte’ te wensen. Hij was sterk. En als hij dan op de zondagochtend weer verscheen, gingen we samen tussen de bomen wandelend weer in ‘gebed’. Maar ons
wandelen ging langzamer en langzamer. De rondjes werden korter en korter. Toen verscheen hij niet
meer op de zondagochtend …
Bij zijn sterfbed pakte ik zijn hand en fluisterde: Kees je gaat terug naar de bron, je gaat terug naar
de sterren … vaarwel.
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Al-Andalus

Filosofies Lexicon

Dispositie

De wereld van de filosofie is er een vol van verwondering en van wijsheid. Toch maken filosofen het voor niet-ingewijden 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.
Dit keer de D van dispositie.

Door Stefan Steenkamp

onze houding in bijvoorbeeld de pandemie. In gewone polderomstandigheden gebruiken we ons vermogen tot overleg en tolerantie en zijn we bereid om de
ander in zijn waarde te laten. Corona gaat echter om
onze vrijheden en om leven en dood. Dan stuiten wij
op andere – tot dan toe nog onbekende – lagen in
onze dispositie, die vóór corona nog niet waren aangeboord.

De coronapandemie heeft nogal wat impact op onze samenleving, hoewel er nog steeds mensen zijn die de gevolgen van de
besmettingen afdoen als ‘niet meer dan een gewoon griepje’.
Moeder Marjan de Vries en zoon Joep Kragtwijk legden onlangs
in een interview in de Volkskrant (zaterdag 13 november) uit, hoe
zij diep verdeeld zijn over het zich wel of niet laten vaccineren.
In hun geval is het een verdeeldheid die hen niet uit elkaar heeft
gedreven, daar is hun moeder/zoon-relatie gelukkig te sterk
voor. Dit is elders in onze samenleving toch wel anders.

Is die tweedeling erg? Dreigen wij onze oorspronkelijke op polderen gerichte dispositie en onze daaruit
voortvloeiende identiteit door corona te verliezen? In
een ingezonden brief bij het interview in de Volkskrant met moeder en zoon De Vries/Kragtwijk stellen
Doortje en Theo Pols ons gerust. “Wat op het spel
staat, is dat je als aanhanger van een der kampen
echt iemand bent met een mening, een identiteit, dat
je niet onbetekenend aan de zijlijn staat, maar ertoe
doet. We moeten dit mensbeeld onder ogen durven
te zien. En durven leven met een volkomen natuurlijke tweedeling die zich steeds weer in een andere
gedaante zal manifesteren”

Hoe kan het nu dat zo’n microscopisch klein organisme tot zo’n
grote verdeeldheid kan leiden in onze polderdemocratie, waarin
we in andere omstandigheden zo trots zijn op ons vermogen tot
overleg en compromis. In de psychologie en de filosofie is daar
een woord voor. Het zijn onze disposities die opspelen. Toen ik
dit woord voor het eerst tegenkwam, kostte het mij enige moeite
om dit begrip te vatten. Toch is het niet zo’n heel ingewikkeld
begrip. Het is iets dat wij iedere dag weer ervaren in onze ontmoetingen en gesprekken met de ander. Dat woord ‘ander’ zegt
al heel veel. De ander is soms zoals wij zelf zijn, maar vaak ook
nogal anders.
Dat is al te zien aan hoe mensen zich kleden, hoe zij zich in
het openbaar gedragen, wat zij belangrijk vinden en – het meest
belangrijk - waarvoor zij willen strijden. Voor psychologen is dat
een aanknopingspunt bij het zoeken naar de juiste aanpak bij
hun therapieën. Als je als psycholoog iemand wil bereiken, zal
je toch eerst onderzoek moeten doen naar wat iemand beweegt
en wat hem/haar daarbij hindert of frustreert. Pas dan kan de
weg naar heling worden ingeslagen. Voor filosofen is dat begrip
niet veel anders. Het verschil is dat psychologen naar het individu zelf kijken en filosofen meer geïnteresseerd zijn in de grote
verbanden, waarin het individu functioneert.

Zolang we elkaar niet bedreigen met tribunalen, hoeven we dus niet bang te zijn voor die tweedeling, zou
ik daar zelf nog aan willen toevoegen.

Deze uitleg blijft nogal aan de buitenkant van het begrip en is
nog geen adequate uitleg van het woord dispositie. Daarvoor
moeten we naar de ‘binnenkant’ van de mens. Het is het geheel
van ons aangeboren karakter, onze opvoeding, onze ervaringen
en de gebeurtenissen die voor ons van belang zijn, die ons maken tot wie we zijn en daarmee tot wat wij belangrijk vinden. Het
is wat wij onze identiteit noemen. Dat bepaalt in sterke mate
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Dick Keijzer (1950) en Margreet de
Zeeuw (1957) wonen in Heeten,
achter Deventer. Ze hebben er zelf
een huis gebouwd in een landelijke
omgeving. Van het land om hun
huis hebben ze natuur gemaakt
met bomen, wallen en waterpartijen
waarin dieren leven zoals hazen
en reeën. Die komen ze dan ook
tegen. Ze volgen momenteel een
masterstudie filosofie van één jaar
in Nijmegen en doen er langer
over zodat ze ook tijd hebben om
verwante deelcolleges te volgen.
Margreet en Dick zijn zo’n 35 jaar
met elkaar getrouwd en ze hebben
twee volwassen kinderen en drie
kleinkinderen.

Door Rity van der Avoort & Ton de Kok Foto’s Rity van der Avoort

Twee Vrienden over Vriendschap
De redactie van het Vriendenmagazine interviewde een vriendenechtpaar over vriendschap. Wat betekent dat voor hen? Hoe
gaan ze zelf om met hun vrienden? Is het moeilijk om nieuwe vrienden te krijgen en wat spreekt hen aan in hun beste vrienden?
Wat doe je als je beste vriend dement wordt? Hieronder lees je het verhaal van Margreet en Dick.

Vriendschap en eigenbelang

Margreet: “Allereerst zijn Dick en ik elkaars grote vrienden! We gaan met onze neven, nichten en buren ook om als vrienden. Dus
met (aangetrouwde) familie kun je ook goed bevriend zijn. Het gaat erom hoe je met elkaar om wil gaan. Het feit dat er
een genetische band is hoeft niet te betekenen dat je geen vrienden kunt zijn.”
Dick:
“Voor mij is van belang dat er een zekere gelijkwaardigheid tussen vrienden is. Ik heb een kleindochter van 13 jaar en
merk dat ze steeds groter wordt. Ze wordt zelfstandiger en mijn rol als grootouder verandert daardoor. Dus het feit dat
we van twee verschillende generaties zijn hoeft niet te betekenen dat we geen vrienden kunnen worden. Als er maar
sprake is van gelijkwaardigheid en zelfstandigheid in de vriendschap. Ik ben het niet eens met de bewering dat vriendschap altijd het eigenbelang dient nee. Natuurlijk heb je er zelf iets aan, dat spreekt vanzelf. Nee, dus ik ga niet mee in
de opvatting van filosofen zoals Aristoteles en Spinoza dat eigenbelang de basis zou zijn van vriendschap. Dan is er
bovendien geen onderscheid meer tussen goed en kwaad.
Margreet: “Voor mij klinkt zingeving in contact met anderen toch anders dan eigenbelang. En er zijn natuurlijk verhalen bekend
van de concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog waarin voorbeelden van altruïsme te zien zijn. Dus hoezo
eigenbelang? Mensen gaven brood aan anderen terwijl ze zelf stierven van de honger. Empathie is voor mij een voorwaarde om zingevende relaties aan te gaan. Ik heb ook wel dingen van mijn vrienden geleerd ja. Het uitspreken van
een compliment in gezelschap bijvoorbeeld. Ik heb vrienden die elkaar een flink compliment geven als ze bij anderen
zijn. Dat vond ik moeilijk en deed ik zelf eigenlijk nooit.”

Oude en nieuwe vrienden
Dick:

“Nee, ik vertel niet alles aan mijn vrienden. Sommige van hen hebben eigenschappen die ik minder vind, of hanteren
soms hun stokpaardjes. Maar daar zeg ik niks van tegen hen. Dat hoort nu eenmaal bij ze, zo zijn ze gewoon.”
Margreet: “Doktersdingen vertel ik meestal niet. Daar heb je niks aan. Al die kwalen vind ik niks om te bespreken nee. Tja, hoeveel
vrienden hebben we eigenlijk?”
Dick:
“We hebben er niet zo veel, en we zijn daar zuinig op. Zelf heb ik twee goede vrienden. Samen hebben we er een stuk
of 20 denk ik, toch Margreet?”
Margreet: “Ja, zo ongeveer 20 inderdaad. Sommigen kennen we al heel lang en dan is de vriendschap gegroeid als het ware. Zo
heb ik een studievriendin van lang geleden. We bleven contact zoeken met elkaar, soms zagen we elkaar een tijdje niet.
Maar we zochten elkaar toch steeds op. Het contact werd steeds intensiever eigenlijk. Later hebben we met zijn vieren
vriendschap gekregen, met de mannen erbij. De vriendschap groeit dan.”
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Dick:

“Ik heb een halfzusje, we schelen 13 jaar. Vroeger hadden we minder contact, maar na haar derde kind werd het contact
steeds intensiever. We hebben een open vriendschapsrelatie met die gelijkwaardigheid die ik zo van belang vind. We
praten niet overal over nee, maar ik noem het toch een warme vriendschap. Als je me vraagt of het moeilijker is om
nieuwe vrienden te krijgen als je wat ouder wordt, zou ik zeggen: zeker niet! Nu hebben we per slot meer tijd om nieuwe vrienden de tijd en aandacht te geven die dat nodig heeft. Vroeger waren we druk in het gezin, met werk en allerlei
andere zaken. Je moet er natuurlijk wèl voor open blijven staan … dat wel.”
Margreet: “Leeftijd doet er eigenlijk niet zoveel toe. We doen dan nu die Masterstudie filosofie en daar zien we natuurlijk ook veel
jonge collega-studenten. Aan het einde van het eerste semester zeiden er een paar dat ze een borrel gingen drinken in
een café. Ze vroegen aan ons: komen jullie ook? Leuk toch? Sommigen van hen zien we nog steeds af en toe. Inmiddels zijn we op een leeftijd dat onze vrienden wel eens dement zouden kunnen worden. Tja, mocht mijn beste vriend
dement worden? Dan blijft het gewoon mijn vriend hoor! Misschien dat de relatie anders wordt natuurlijk, maar het
blijft mijn vriend. De herinnering blijft immers.”

“Ik heb ook wel dingen van mijn vrienden geleerd ja. Het uitspreken van een
compliment in gezelschap bijvoorbeeld. Ik heb vrienden die elkaar een flink
compliment geven als ze bij anderen zijn.”
Einde van de vriendschap
Dick:

Margreet:

Dick:
Margreet:

Dick:

Margreet:

Dick:

Margreet:
Dick:

“Anderhalf jaar geleden is mijn beste vriend overleden. Het ging best snel en ik kon niet meer naar hem toe omdat hij
daar niet meer toe in staat was op het eind. Via de telefoon van zijn partner hebben we toen nog met elkaar geappt. Ik
besef achteraf pas goed dat hij er niet meer is. Gek hè?”
“Dick en ik zijn elkaars tweede relatie, hij had al kinderen uit een eerder huwelijk. Je zou kunnen zeggen dat we elkaar
precies op het goede moment tegen kwamen. Ik kwam uit Amsterdam en had een vrijgevochten leven. Wilde geen
kinderen. Hij had ze al, dus dat was prima voor hem maar voor mij minder. Die eerste jaren waren best heftig omdat
ik ineens twee kinderen regelmatig thuis kreeg. De dochter was ook nog eens een lastige puber. Toen ze eenmaal uit
huis waren gegaan begonnen onze wittebroodsweken eigenlijk pas.” (lacht)
“Ja, dat was een drukke periode. Maar soms stoppen vriendschappen geleidelijk, niet omdat je te druk bent. Ik had een
vriendin vanaf mijn 17e jaar. Bij haar moest ik altijd het initiatief nemen, dus dat is doodgebloed en daar heb ik vrede mee.”
“Ik haakte af bij een vriend die zoiets als ADHD had. Hij was best dominant en erg wisselvallig in gedrag. Soms liet hij
gewoon een hele poos niks van zich horen of vergat mijn verjaardag bijvoorbeeld. Ik heb hem een mailtje gestuurd en
daarin de vriendschap beëindigd. Gek genoeg zag ik hem onlangs tijdens een muziekfestival. We herkenden elkaar
meteen, maar hij was niets veranderd. Ik laat het dus daarbij.”
“We doen van alles met onze vrienden … samen eten,
naar musea gaan. Maakt niet uit waar het is. We
boeken gewoon een hotel en gaan. Een open blik
blijft essentieel en ook moet ik het gevoel hebben
dat ik alles kan bespreken wat ik nodig vind. Met de
een gaat dat anders dan met de ander natuurlijk.”
“Ja, we hebben dus best een brede invulling van
vriendschap, daar horen ook familieleden bij of
buren. Dingen kunnen bespreken is wel essentieel,
daarin ben ik het helemaal eens met Dick.”
“Hoewel vriendschappen van elkaar verschillen zijn
er een paar dingen die altijd spelen. Echt zijn is er zo
een, het moet geen toneelstukje zijn. Je ervaart de
ander als echt zeg maar.”
“We komen al jaren bij ISVW en zijn sinds kort Vriend,
maar daar betekent het woord toch iets anders. Het is
minder persoonlijk dan in ons eigen leven.”
“Inderdaad, en mijn beste vriend is Margreet nog
steeds! Met haar zou ik zonder problemen de oorlog
in gaan. Hoewel … oorlog is misschien een verkeerd
voorbeeld. Laten we zeggen dat ik wel een half jaar
met haar in een tent op de hei zou kunnen zitten!”
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Over fietsvrienden
en fietshelmen

Door Peter Jurgens

Ze meenden het. De intonatie en de enkele woorden die ze er aan besteedden, lieten me geen ruimte. Tot nu toe was ik altijd weggekomen met een olijk “Jullie moeten van je moeder, ik niet!”, maar dat werkte nu niet meer. Met een mengeling van lichte irritatie en
een warm gevoel dat ze zich om me bekommerden, zette ik mijn helm op. Het was de negende of tiende keer dat ik met mijn twee
zonen een week ging fietsen.
“Vallen doen anderen”, dacht ik altijd. Ook op die grijze novembermiddag op een smal
polderweggetje was het een ander die viel. Bij een asfalthobbel sloeg het stuur uit de
handen van de man voor me, waarna hij onderuit klapte. Kansloos vloog ik over hem
heen om enkele meters verderop met een harde dreun neer te komen. Met, naar later
bleek, acht breuken en kneuzingen lag ik verstijfd op de grond. Vrienden die er niet bij
waren geweest wilden allemaal weten of ik mijn helm wel op had gehad. “Ja hoor”, zei
ik dan naar waarheid, “bij zo’n wielervereniging moet dat. Maar het helpt niks tegen
gebroken sleutelbeenderen, ribben of vingers.” Die humor kwam nooit over.
“Eikel!” Joel ik terug als weer een tegenligger naar zijn hoofd wijst en “Hellum!” roept.
Het toonaangevende fietsmagazine propageert al jaren om iedereen die blootshoofds
rijdt terecht te wijzen, maar je moet toch wel een Gutmensch zijn om dat ook te doen!
Mijn libertijns gemoed speelt hoog op. “Je hebt op je werk zeker niks te vertellen!” voeg
ik hem in gedachten venijnig toe. Om daarna met een duivels “En thuis al helemaal
niet!” de genadeklap toe te dienen.
Is het misschien mijn romantische en ridderlijke inborst, die maakt dat ik graag de wind
door mijn haren voel, dat ik wil laten zien wie ik ben en dát ik er ben? Verlang ik er weer
naar Floris te zijn, in galop over de Gelderse heuvelen en hoop ik dan dat zijn mooie
gravin Ada van Couwenberg in de verte staat te wachten?
Ik ben opgehouden helmdragers te groeten. Veertig jaar lang heb ik dat gedaan, maar
nu zie ik alleen nog anonieme potdeksels boven grote zonnebrillen. Robotten, astro-

nauten, marsmannetjes zijn het: je herkent
ze niet, je leest niets aan hen af en er is
niets om je mee te verbinden. Half verliefd
kan ik naar foto’s van mijn jeugdhelden
kijken: Merckx, Zoetemelk, Poulidor, Hinault, Thévenet, in slagorde op weg naar
de top van Tourmalet of Galibier. Vastberaden blik in de ogen, soms met enige
vertwijfeling, maar altijd vol van strijdlust.
Hun gezichten spreken boekdelen, want
zonder helm!
Met een vast vriendenclubje fietste ik dat
jaar van Florence naar Napels, in de lengterichting door de Apennijnen. Na vier pittige dagen lieten we de bergen even links
liggen om Rome aan te doen. Toen we de
eerste huizen in zicht kregen zette ik mijn
helm af en hing die aan mijn stuur. Uit
eerbetoon aan de Eeuwige Stad. En om
me even Caesar te wanen die langs dezelfde heerwegen in triomf werd onthaald
na weer een oorlog te hebben gewonnen.
Bij binnenkomst in Napels deed ik hetzelfde, maar nu minder om hulde te brengen
- daar is de stad ietwat te verwaarloosd
voor - en meer vanwege die twee vrouwen die verleidelijk over de balustrade van
hun balkon hingen, vlak bij het stoplicht.
Ja soms heb ik dus een helm op, dan wil
ik geen gemier van de groep en een enkele keer vind ik het zelf ook veiliger. Maar
weet wel: met helm daal ik nog sneller af
en neem ik nog meer risico!
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Even voorstellen
Na enkele online lezingen maakte ik deze zomer voor het eerst live
kennis met de ISVW tijdens de cursusweek Stoïcijnse Filosofie.
De cursus vond ik boeiend en inspirerend. De hele inbedding, de
fijne voorzieningen, hotel, restaurant, tuin, bos en hei maakten mij
enthousiast en smaakt naar meer. Het ISVW-activiteitenprogramma
nodigt me uit om vaker deel te nemen aan activiteiten.
Om het -in mijn ogen waardevolle- werk van de School te steunen
heb ik me opgegeven als vriend.

Hilde Lagas

Na de Summerschool Filosofie en boogschieten, juli 2021, voelde het als een logische
vervolgstap om lid te worden van de Vereniging Vrienden ISVW. Ter introductie: rond
mijn veertigste startte noodgedwongen een uitgebreid zelfonderzoek. Daarvoor was ik
16 jaar werkzaam als maatschappelijk werkster. Ik wilde diepgaand inzicht verwerven
in wat negatief van invloed was op mijn functioneren. Yogabeoefening en meditatie
brachten me in aanraking met chakra-psychologie. Een belangrijke ontdekking was dat
ik ook andersom kon studeren: in de richting van kennis en vaardigheden ontwikkelen
die ik als factoren van positieve invloed kon leren inzetten.
Ik was vaak alleen thuis, had gelegenheid tot rust te komen en er was veel stof
om over na te denken. Door middel van dagboekschrijven kon ik volop reflecteren.
Tegenwoordig oefen ik Zelfregie voeren. Graag zou ik weer buitenshuis dienstbaar
willen zijn. Uit de vele ervaringen tijdens de Summerschool kies ik een voorbeeld van
bewustzijnsuitbreiding op het vlak van integraal (on) bewust denken, voelen en doen.
Het gebeurde gewoon. Tijdens een middagsessie boogschieten was ik op een
gegeven moment letterlijk bij de in- en uitgang van het schietterrein. Onbewust
had ik me verplaatst, de groep en de schietbeoefening de rug toegekeerd.
Mijn aandacht bleek, achteraf beschouwd, totaal in beslag genomen door een
belangrijk gesprek dat ik vlak ervoor had. Ik stond als een duivenmelkster op de
uitkijk. In dit geval, tot mijn gedachten bij het boogschieten wilden terugkomen
en daarmee mijn tegenwoordigheid van geest.
Mijn eerste haiku schreef ik thuis, in voorbereiding op de week.

Stilte trilt ruimte
Rond de luchtbel in mijn lijf
Beweging ontstaat

Liesbeth
Maagdenberg
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“Zonder vrienden heb ik niets te doen.”

Filosofie aan de Keukentafel
Vriendschap is …

David, 10 jr, en zijn moeder Claudia,
42 jr filosoof en communicatiespecialist, voeren een klein gesprek over
grote onderwerpen.

Ik:
David:
Ik:
David:
Ik:
David:
Ik:
David:
Ik:
David:
Ik:
David:
Ik:
David:
Ik:
David:
Ik:
David:

Heb je een beste vriend?
Ja.
Al lang?
Sinds groep 4.
Waarom is hij je beste vriend?
Nou hij lijkt best wel op mij. Hij is niet zo druk, maar soms ook wel.
Wat doe je met je vriend?
Spelen.
Dat doe je ook met andere kinderen, toch?
Ja, maar hij begrijpt mij goed. Je hebt niet zoveel woorden nodig
voor een echte vriend.
Leg eens uit.
Dan maakt hij bijvoorbeeld dit gebaar (knipt met vingers en wijst)
tijdens de les. Dan weet ik dat hij wil afspreken.
Als een soort eigen gebarentaal?
Ja.
Heb jij vrienden nodig?
Nee. Het is natuurlijk wel fijn, want anders verveel je je. Nu zit ik
bijvoorbeeld thuis in quarantaine en ik heb niets te doen, zonder
vrienden.
Hebben mensen altijd vrienden nodig?
Nee, want een leven zonder vrienden, dat kan best. Je gaat niet dood,
omdat je geen vrienden hebt. Maar je wordt er niet echt blij van.

Particular
Racoon
First we drink our coffee now,
and talk about nothing in particular.
Why don’t we just sit back and enjoy the silence for a while.
Truth no lies, tears and smiles are locked in our eyes
as we sit here and drink a beer and do nothing in particular.
Nothing in particular.
But I enjoy myself; I got my friends around me.
Close your eyes and drift away.
You don’t have to stay awake to talk to me when you know
nothing to say.
Why can’t we just lay back and feel the love between us now.
Truth no lies, tears and smiles are locked in our eyes
as we sit here and drink a beer and do nothing in particular.
Nothing in particular.
But I enjoy myself; I got my friends around me.
I got my friends around.
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Kersvers …

even voorstellen
Tsjomme Zijlstra is sinds kort nieuw in het Stichtingsbestuur van de ISVW.
Tsjomme Zijlstra (1980) woont met vriendin Jaël in Rotterdam. Hij is oprichter van de Kaapse Brouwers (in 2014) en studeerde filosofie aan de
Erasmus Universiteit. Al tijdens zijn filosofiestudie hield hij ervan om voor
zijn faculteitsvereniging activiteiten te organiseren zoals kroegcolleges, tafelredes en debatten. Met lekker eten en drinken erbij natuurlijk.
“Mensen bij elkaar brengen zit gewoon in mijn DNA. Dat doe ik al sinds
mijn filosofiestudie. En praten met elkaar onder het genot van goed eten
en drinken hoort wel bij de filosofen volgens mij. Ik ken eigenlijk ook geen
filosoof die niet houdt van een goed glas wijn of mooie maaltijd. Je hoeft
bij hen niet aan te komen met een magnetronmaaltijd of goedkoop wijntje.
Toch?
Ik ben bierbrouwer geworden omdat ik in de Nederlandse horeca te veel
tegenkwam dat jij als ondernemer moet doen wat de klant wil. De klant
is echt op een verkeerde manier koning zeg maar. Ik was er klaar mee en
ben toen in de bierbrouwerij terechtgekomen. Inmiddels hebben we ook
wat horecazaken. Zo is er Restaurant de Kaapse Maria en de Fenix Food
Factory. Een bruin café zit nog in de pijplijn. Allemaal met kwaliteit en goed
eten en drinken voorop!

Door Rity v.d. Avoort en Erwin v. Aalst
Foto’s Kaapse Brouwers

Ik kende Maureen Sie, de huidige voorzitter, nog van mijn filosofiestudie
en zo ben ik weer in het bestuur van de ISVW terechtgekomen. Ze hadden in het profiel van een nieuwe bestuurder en opvolger van Thierry de
gastronomie en liefde voor eten en drinken staan. Misschien kan ik sparren
met Chantal, de directeur van de ISVW, over die kant van de ISVW. Maar
inmiddels heb ik ook best veel ervaring met en kennis over de financiële en
juridische kant van een bedrijf. Tja, en voor mij is het ook een mooie manier
om contact te houden met de filosofie natuurlijk.

En praten met elkaar onder het genot van goed eten en drinken hoort wel bij
de filosofen volgens mij. Ik ken eigenlijk ook geen filosoof die niet houdt van
een goed glas wijn of mooie maaltijd.
Wat ik ga brengen in het ISVW-bestuur? Nou, ik ben een actief iemand die
veel doet, altijd met anderen samen. Dat mensen samenbrengen hoort ook
echt bij mij. Grote internationale festivals organiseren en daar een open,
gezellige sfeer voor mensen maken, zodat ze zich verbonden voelen. Ja,
dat breng ik wel mee. Zeker als idealist. Ik heb ècht idealen en geef die niet
snel op. Het Kaapse bier brouw ik dan ook zonder concessies te doen. Ik
ga voor de beste producten en ben geen geldfabriek zoals Heineken. Nee,
ik ben een bierfabriek en maak het beste bier wat er is. Dat probeer ik
althans. Ik geef mijn mensen een goed salaris en blijf onafhankelijk! Het is
eigenlijk één groot avontuur in eten en drinken.”
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Oude Vriendschap
“Vriendschap is een illusie”, dat was
ooit de titel van een liedje van de
Nederlandse band Het Goede Doel.
“Als je eisen stelt aan vriendschap
merk je inderdaad dat het een illusie
kan zijn. Maar wanneer je het op je
af laat komen krijg je toch een heel
ander beeld”.
Door Miriam Rybier

Deze laatste woorden heeft mijn
vriend Marco uitgesproken. Marco
is al meer dan 35 jaar een goede
vriend, ook al zien we elkaar niet
zo vaak. Wat begon als een ontmoeting met een hoop gekkigheid,
werd een vriendschap met mooie
gesprekken en respect voor elkaar.
Na een paar jaar en wat verhuizingen later, ging ons leven elk een andere kant op. Vanaf die tijd zoeken we elkaar heel soms even op, om te merken dat we eigenlijk gisteren
nog aan het bieren waren in de kroeg.
Hetzelfde geldt voor een andere vriend, Danny. We hebben elkaar ruim 30 jaar geleden door het werk leren kennen. Tegelijkertijd beëindigden we allebei onze toenmalige
relaties en dat schept een band. Ander werk en een nieuwe relatie verder … bleven
we contact houden en de vriendschap verdiepte zich. Zoals Danny zegt: “We hebben
samen veel lief en leed gedeeld. Het blijft bijzonder dat je elkaar niet veel hoeft te zien
om toch steeds weer de klik te voelen. Hoe mooi is het dat onze nieuwe partners er nu
ook helemaal bij horen. Met z’n vieren hebben we het goed en gezellig. Gesprekken
over leven, gezondheid, reizen en genieten.”

Wat begon als een ontmoeting met een hoop gekkigheid, werd
een vriendschap met mooie gesprekken en respect voor elkaar.
Beide vrienden zijn me dierbaar, al zien we elkaar, zoals gezegd, niet vaak. Een druk
sociaal leven, verplichtingen en het gegeven dat we niet dichtbij elkaar wonen, zorgen
ervoor dat de fysieke contacten veel minder zijn dan we zouden willen. Maar als we
elkaar zien is het alsof het de dag van gisteren is.
Mijn huidige partner heeft nog een mooie omschrijving over de verschillen die er zijn in
vriendschap: “er zijn bepaalde mensen die voor een kortere of langere periode in je leven aanwezig zijn. Deze mensen geven je een boodschap mee en als deze boodschap
vervuld is gaan ze weer weg. Soms kom je er dan pas later achter wat de boodschap
is. Andere mensen zijn mensen die als een rode draad door heel je leven lopen. Sommigen zie je vaak, anderen veel minder, maar als je elkaar ziet is het goed. Je pakt de
draad weer op alsof het gisteren was dat je elkaar voor het laatst gezien hebt. Marco en
Danny zijn dat soort vrienden. En wat denk je? Ze zijn ook nog eens allebei even oud
èn op dezelfde dag geboren. Ongelooflijk maar waar! Het is een oprechte vriendschap
tussen twee mannen en één vrouw. Ik ben er trots op dat ik een vriendin mag zijn van
die twee!
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Filosofisch café

Door Leo v.d. Meij Foto’s Rity v.d. Avoort

oktober 2021
Met Frans de Waal

Winst, verlies en geluk bij dieren

“Er zijn twee categorieën dieren. De ene gelooft dat er twee categorieën dieren zijn, en de andere heeft daaronder te lijden”.
Deze grap van filosoof Richard David Precht las ik op de website
van ISVW ifilosofie. Tijden veranderen.
Waar de mens in den beginne nog de opdracht kreeg over de
dieren te heersen en waar nog de huid van onze dierenvrienden
als een Godsgeschenk aan de eerste mensen cadeau gegeven
werd (lees Genesis 3:21), weten we tegenwoordig beter. Een genetische verwantschap kunnen we sinds de studies van Darwin
en alles wat daarna kwam, niet meer ontkennen. Waarbij we
Darwin overigens niet alle credits mogen geven, omdat ‘zijn’ idee
van een verwantschap vanwege een ontwikkeling van levensstadia, als principe, al in de 8e eeuw in studies bij islamitische
filosofen in Bagdad te lezen was.
Twee categorieën dieren noemt Precht de mens en het dier,
waarbij de één te lijden heeft onder de ander. De omgang met
dieren vraagt om een blijvende bezinning die tot een verbetering
van ons handelen moet leiden. Hoewel het coronavirus er ook
wat van kan zeg! Die laat een groot deel van de wereldbevolking
flink lijden. De virussen in de natuur doden het liefst de zwaksten onder de mensen. Dat lijden van de zwakke onder de sterke is een essentie in de natuur, maar wij, filosofen, denkenden,
mensen, dieren, mensapen, hoe je het ook noemt, weten dat we
daarboven moeten kunnen staan. De zwakke laat je niet lijden!
Dat is niet ethisch. Onze poes, die laat haar gevangen muizen
nogal eens flink lijden. Wij niet. Regelmatig voel ik, terwijl mijn
kinderen mij aanmoedigen, de noodzaak om in te grijpen als ze
weer eens wat te wreed te werk gaat in de achtertuin. Wat is het
prachtig dat de merel haar jongen voedt met wormen zei een vader, waarop het kind zei dat dit helaas voor de worm niet opging.

De zwakke laat je niet lijden!
Dat is niet ethisch.
Die genetische verbondenheid met de dieren werd goed zichtbaar tijdens de presentatie van Frans de Waal in het filosofisch
café van oktober jongstleden, waarbij hij over enkele van zijn
onderzoeken vertelde. Jaloersheid, een gevoel van rechtvaardigheid, de wil tot zorg voor elkaar, egoïsme, altruïsme, het is in de
basis bij primaten terug te vinden. De emoties die de variaties in
winst en verlies bij de apen in de video losmaakten, wekten bij
de Vrienden in de Van Eedenzaal een gevoel van herkenning op.

Na de twee grote oorlogen in de twintigste eeuw moeten we
met tegenzin toegeven: wij jagen en doden, zoals de andere dieren in het dierenrijk. Niets dierlijks is ons vreemd! Met één groot
verschil godzijdank, waardoor we ons nooit mogen excuseren
voor wat we doen. Wanneer wij ons beestachtig gaan gedragen
en onze soortgenoten laten lijden, kunnen en moeten we elkaar,
onszelf, aanspreken op onze verantwoordelijkheid. Verbonden
met onze dierlijke broertjes en zusjes en wat daar nog tussen
zit, binnen het geheel van dat dierenrijk, hebben wij een verantwoordelijkheid naar onze soortgenoten. Een zorgende verantwoordelijkheid vooral naar de dieren en planten, want het coronavirus maken we liever dood dan vriendelijk te vragen terug
te gaan naar het lab of de vleermuis. Voor wat betreft de planten:
laten we hopen dat de afspraken over toekomstige ontbossing
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realiteit worden. Ghandi zou ooit gezegd hebben dat de mate
van beschaving valt af te lezen aan de omgang van de mens
met de dieren. Waar de poes de muis moet vangen en waar het
coronavirus de mens ziek moet maken, hebben wij de keuze om
niet te jagen, heersen en doden. In potentie hebben wij daarmee
de mogelijkheid om boven ons dierlijke gedrag uit te stijgen. Dat
maakt een dier mens.
Het thema dieren, emoties bij dieren en dierenwelzijn, spreekt
vandaag de dag aan, merkten we. De Van Eedenzaal bij de
ISVW was tot onze vreugde, tot de laatste rij gevuld met geïnteresseerde Vrienden! De lezing van Frans de Waal maakte veel
indruk en ook van de gelegenheid tot vragen stellen maakten
vele Vrienden gebruik. Een van de Vrienden vroeg zich af of professor De Waal zelf een voorstander is van dierenrechten. Daarop antwoordde hij (mijn interpretatie) dat een muis geen rechten
heeft naar een poes toe, maar dat we ons als samenleving sterk
moeten blijven maken om het lijden van dieren die we houden
in de veehouderij of thuis, tegen te gaan. Verantwoordelijkheid
nemen voor de muis in onze achtertuin is dus niet nodig. Ik weet
niet of me dat gaat lukken.

De Van Eedenzaal bij de
ISVW was tot onze vreugde,
tot de laatste rij gevuld met
geïnteresseerde Vrienden!
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Filosofisch café

Filosofisch café

november 2021

21 november
Met Ilke Montag en Rity van der Avoort

Met Ilke Montag, medisch directeur van het Jan Yperman
Ziekenhuis in Ieper. Schrijver van ‘Heiligen en Hooligans’

In 2019 hadden Ilke Montag en ik met elkaar in de schoolbanken gezeten van de ISVW. We hebben er samen de semi-internetcursus gevolgd bij Marc van Dijk: ‘Schrijf je eigen filosofieboek’. Bij de introductie van de cursus en bij het pitchen
van ons boek, hebben we een paar dagen gebroederlijk naast
elkaar gezeten. Ik ben min of meer aanwezig geweest bij de
conceptie van haar boek. En zij bij dat van mij. De mijne zou
uiteindelijk een olifantsdracht doormaken. Dus ik voelde mij
vereerd om samen met Ilke Montag een filosofisch café te organiseren in Leusden, waarbij Ilke de thema’s van haar boek
zou presenteren. Ik mocht dan ‘De Vrienden van de ISVW’
uitdagen om met Ilke Montag een constructieve discussie
aan te gaan.

Met zo’n 30 cafébezoekers onderzochten we in dit café
de dilemma’s die samenhangen met onze wil om te leven
versus de wil om waardig te mogen sterven. Ilke Montag
is een veelzijdig arts die tevens filosofie studeerde. Ze beschrijft vanuit haar ziekenhuispraktijk de lastige kwesties
die zorgverleners tegenkomen als ze te maken krijgen met
vragen over leven en dood.
De meeste mensen willen graag heel oud worden en hebben daarbij soms donororganen nodig. Maar is de donornier- of hart wel op tijd beschikbaar? Tegelijkertijd zijn er
gezonde mensen die lijden aan het leven en kampen met
de vraag hoe ze dit op een waardige manier kunnen beëindigen. Deze laatste kwestie is ook nog omgeven met
emotionele, ethische en juridische aspecten.

Zover is het niet gekomen. Mijn streven werd ingehaald door
serieuze gezondheidsproblemen. Omdat ik met ‘weekendverlof’ thuis was uit het ziekenhuis, kon ik ons ‘café’ in ieder geval
nog wel via ZOOM bijwonen. En dat laatste gold opeens voor
alle deelnemers. Want met de oplopende Covid-19-besmettingscijfers en nieuwe maatregelen lukte een live-café niet
meer.

Ilke Montag doet hier nog eens een schepje bovenop door
in haar boek de vraag te behandelen: zou een soepeler
euthanasiebeleid helpen om het tekort aan donororganen
op te heffen? In haar boek heeft ze dit uitgewerkt in een
geromantiseerde documentaire met hoofdpersonen Mie
en Frederik. Mie wacht op een donornier en wil heel graag
leven terwijl Frederik juist levensmoe is en een actieve
vraag naar euthanasie heeft.

Mijn vervanger kreeg, om het filosofisch café uit te voeren,
volledig virtueel, een extra zware dobber. De thematiek van
Montag’s geromantiseerde documentaire zijn mij als doorvorste gezondheidswerker inmiddels vlees en bloed. En ik
heb vorig jaar haar boek uitgeplozen om een onderbouwde
recensie te kunnen publiceren, die kun je nog lezen op de
internetsite van de Vrienden van de ISVW.
Dus Rity van der Avoort werd voor de leeuwen gegooid. Ze
heeft zich prima van haar taak gekweten. Ik veronderstel dat
de meeste van de 32 deelnemers zich nauwelijks hebben gerealiseerd dat Rity als gespreksleider voor die middag in het
diepe is gesprongen. Ze heeft het boek van Ilke ter voorbereiding in enkele dagen gelezen en bracht het er vakkundig van
af. Complimenten.

Door Frans v.d. Lem
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Feestdagen-diner
Drie heerlijke gangen

De feestdagen, leuker is er niet. Maar het is ook de tijd van lange, moeizaam te verteren diners. Beschamend veel eten. En
drinken. Verlepte ingrediënten in de winkel, vaak uit exotische oorden. Al jaren probeer ik het te vermijden. Eenvoudig en van het
seizoen, kraakvers, van dichtbij en zorgzaam geteeld. Daar ga ik voor. Zoals ik dat twintig jaar deed in mijn restaurant, ‘de Kas’ in
Amsterdam. Met liefde en zorg bereid. Koken uit de losse pols. Het is onvermijdelijk maar eenvoudig en lekker eten heeft vaak
een Italiaanse basis. Dit jaar daarom eens geen rollade, kalkoen of fazant. Maar een vegetarisch diner voor vier personen. Voor
een paar comfortabele dagen thuis rond de jaarwisseling.

Gegrilde radicchio
met Doyenne de Comice-peren en hazelnoten.
Pasta
met gestoofde ui en Peccorino
Pannacotta
met bloedsinaasappel

Gert Jan Hageman is chef-kok
en richtte in 2001 de Kas met
bijbehorende kwekerij op. De
kwekerij is gevestigd in park
Frankendael in Amsterdam Oost.
Hij behaalde in 1993 bij restaurant
Vermeer zijn Michelinster en nam
daarna ruim de tijd voor andere
bezigheden zoals motorrijden
(Ducati), windsurfen en vissen.

Door Gert Jan Hageman

Gegrilde radicchio
Radicchio komt in honderd soorten en maten, na eeuwen van
veredeling in vooral Italië. Ik herinner mij nog wel de Radicchio-oogstfeesten in Italiaanse dorpen. Bijna elk dorp of streek
waar ik in het late najaar bij wijnboeren was, had wel een fraaie
variant met angstvallig beschermde herkomst status. Radicchio
is van heel erg, tot licht bitter. Ik ben er gek op. Wij kennen hier de
ronde variant, een rode krop met witte nerven. Maar ook roodlof
hoort daarbij, het is allemaal lid van de Chicorei-familie, ook onze
witlof. Grillen met wat olie en citroen en balsamico (doe zoals

de Italianen) en je sluit radicchio voor eeuwig in je hart. Doyenne de Comice is wat mij betreft de koning onder de peren. Die
voornaamheid ligt al in zijn naam besloten. Koop ze op tijd, zodat
je ze zelf kan rijpen. Niets lekkerder dan een boterig rijp exemplaar, niets teleurstellender dan een steenharde peer. Richting
februari wel andere soorten gaan kiezen, dan krijgt deze topper
vermoeidheidsverschijnselen, de zogenaamde buikrot. Geef nog
wat geld uit aan goede, oude balsamico en extra vierge olijfolie.
En dan is je gerecht al gelukt.

Ingrediënten

 2 krop radicchio in 4 parten of 8 stronken roodlof, gehalveerd
 2 rijpe Doyenne de Comice-peren, dun geschild, klokhuis ver
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wijderd in vieren
1 flinke teen knoflook, gepeld
1 bio citroen
4 eetlepels hazelnoten
4 flinke eetlepels olijfolie extra vierge en extra om te druppelen
balsamico, een paar druppels
zeezout
vers gemalen zwarte peper

Bereiding

In een kommetje, rasp de schil van de citroen en de teen knoflook. Voeg de olie toe, knijp de rest van de citroen er bij uit. Een
paar flinke draaien van de pepermolen. Doorroeren. Rooster de
hazelnoten rustig in een pannetje met een drup olie, versgemalen peper en een paar korrels zeezout, goudbruin en knapperig.
Als ze klaar zijn even in stukjes kneuzen. Kan allemaal ruim tevoren. Als het moment daar is: verhit een gietijzeren grillpannetje of
zware koekenpan (geen tefal, ongezond). In de tussentijd kwast
je de radicchio-parten of roodlof en de peren in met het oliemengsel. Grill de parten om en om op hete grillplaatje. Er mag
best een geblakerd randje ontstaan hier en daar. Door het grillen
en het oliemengsel blijft slechts een klein, maar heerlijk bittertje
over. Met een paar minuten grillen kom je een eind. Maar het mag
zeker wel een beetje warm vanbinnen. De peren kun je er ook op

het eind even bij leggen. Verdeel nu over de borden, knijp er nog
wat citroen over uit, een paar druppels van je mooiste olie en een
druppel balsamico. Een paar korrels zeezout maken het af, ook
over de peren! Niet sjiek genoeg? Scheur een bol mozzarella of
burrata in stukjes en leg erbij. Of een paar plakken droge Italiaanse ham als je dat geen probleem vindt. Of hartige gorgonzola.
Een blaadje ruccola …

Geef nog wat geld uit aan goede,
oude balsamico en extra vierge olijfolie. En dan is je gerecht al gelukt.

Pasta met gestoofde ui
Uien nederig? Niets daarvan, een veelzijdiger groente bestaat
niet. Zoethartig gestoofd, het peperige van de Peccorino kaas.
Umami! Verwen jezelf extra met wat verse lintnoedels, maar droge pasta van een goed merk kan natuurlijk ook. Het bord pasta
met uienstoof dat ik jaren geleden ooit at op een winterse middag in een volksrestaurant in Bologna staat in mijn geheugen
gegrift. De cheffin van dienst verdiende een diepe buiging.

Ingrediënten

 6 flinke uien, geschild, gesneden (op de dikte van een € 2















munt)
1 blaadje laurier
1 kruidnageltje
paar takjes verse tijm
klein bosje peterselie, gewassen en gehakt
klontje roomboter
olijfolie om te bakken
ongeveer 2 glazen fatsoenlijke rode wijn
2 eetlepel rode wijnazijn
1 theelepel suiker
zwarte peper uit de molen.
zeezout
80-100 gram droge pasta, of neem wat meer voor verse
1/2 teentje knoflook
een stuk oude Peccorino kaas, ongeveer 200 gram

en kleur. De wijn overigens kan de wijn zijn die je ook wilt gaan
drinken. De combinatie is dan vanzelf goed. Tot zover kun je dit
heel goed ruim tevoren bereiden. Als je eraan toe bent: kook de
pasta in ruim kokend water met zout tot beetgaar of gaar als
je dat liever hebt. Giet af en schud om met wat olijfolie, zwarte
peper en knoflook van de rasp. Tussendoor verwarm je indien
nodig de uienstoof, voeg het klontje boter toe, de peterselie en
breng verder lekker op smaak. Schep door de pasta, verdeel over
warme borden. Rasp er royaal met Peccorino over en serveer.
Durf je zoveel eenvoud niet aan bij je vrienden? Met geschaafde wintertruffel tot slot is je spaarvarkentje leeg maar snoer je
iedereen de mond. Of stoof er wat verse grof gemalen saucijzen
van het betere soort in rode wijn bij als het niet vegetarisch hoeft
te zijn.

Bereiding

In een royale pan en met wat olijfolie, zweet de gesneden ui geheel glazig en heel licht bruin hier en daar, op laag vuur. Voeg
tijm en laurier toe, en de kruidnagel. Gaat goed onder een deksel. Blus vervolgens het geheel met de azijn en laat dit goeddeels verdampen. Voeg de wijn toe en breng langzaam aan het
sudderen. Beetje zeezout en gemalen peper. Konfijten heet dat
met een keuken term. Nu is de kunst de ui heel gaar en de wijn
bijna verdampt te krijgen. Speel met de warmtebron en deksel.
Toevallig nog wat van die ouderwetse Crème de Cassis in de
drankenkast staan? Een scheutje bij de stoof voor extra diepte
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Panna cotta
Crème karamel, bavarois, rijst- en griesmeelpudding, panna cotta, een illuster rijtje evergreen desserts. Maar panna cotta is wel
de meest flexibele en past in elk seizoen. Van zacht rood zomerfruit tot stoofperen, chocoladesaus of iets exotisch. Goed voor te
bereiden, van een dagje rusten wordt hij zelfs beter. De bloedsinaasappel verschijnt in de winkel als de winter nadert. Het is
een kruising van de sinaasappel, die weer een kruising is van
andere citrusvruchten. Ergens rond 1850 ontstond de soort in
het Middellandse Zeegebied. Op Sicilië, tijdens onze huwelijksreis raakten we verzeild bij een lokale confiseur. In stille bewondering keken we in de etalage naar de prachtig gekonfijte hele
vruchten. Specialiteit: ingemaakte bloedsinaasappels van Sicilië!
Beter past er niet bij de winterse panna cotta.

Bereiding

Week de gelatineblaadjes in koud water. Was de bloedsinaasappels even goed af onder lauw water, rasp er een voor de schil.
Meng de suiker met de room, melk en het vanillestokje erbij.
Breng aan de kook en laat 10 minuutjes onder deksel zachtjes
trekken. Schraap het merg uit het stokje en doe bij het roommengsel. Knijp de gelatineblaadjes uit en los goed op in het
roommengsel. Roer er de helft van de geraspte schil bij. Verdeel
nu het mengsel over passende vormpjes of glaasjes. Laat de
vormpjes een nacht opstijven in de koelkast. Kan goed worden
voorbereid.

Ingrediënten

Voor de panna cotta:
 375 gram room
 375 gram volle melk
 120 gram fijne suiker
 1 gespleten vanillestokje
 14 gram gelatineblaadjes
 rasp van 1 bio bloedsinaasappel
Voor de gekonfijte bloedsinaasappel:
 2 uitgesneden bio bloedsinaasappels, in partjes
 150 gram suiker
 40 gram water
 1 gespleten vanillestokje
 1 stukje kaneelstok
 1 kruidnageltje
 1 steranijs
 1 Kardemom peultje
 wat gehakte pistaches, ongeveer 2 eetlepels

Maak een kruidige siroop van de ingrediënten, zonder de sinaasappel parten en pistaches. Een half uurtje rustig trekken. De afzonderlijke specerijen zijn desnoods te vervangen door een klein
lepeltje Five-spice. Laat een beetje afkoelen en voeg de sinaasappel parten toe. Ook dit kan ruim tevoren. Het kan ook anders.
Snij de sinaasappel met schil in gelijke schijven en pocheer deze
langzaam in de kruidensiroop tot ze mooi glazig zijn. Bewaar in de
siroop tot gebruik. Voor het serveren los je de puddinkjes uit de
vorm. Hou ze hiervoor even in een bakje warm water. Doe over op
een passend bordje of kommetje. Schep er wat van de sinaasappelparten overheen, of de gekonfijte schijfjes, samen met wat van
de siroop. Bestrooi met wat gehakte pistaches voor extra vrolijkheid of leg er een chocolade blaadje op.

Ingemaakte bloedsinaasappels van Sicilië!
Beter past er niet bij de winterse panna cotta.

Is het menu te kort naar je zin? Overweeg een paar stukjes pittige dessertkaas voor je aan het nagerecht begint. Wat betreft
de wijn: bezoek een goede slijter, vaak zijn er leuke proefflessen
open tijdens deze dagen. Lekker even nippen in de middag als
voorpret. Leg het menu uit en je krijgt passend advies van de
vakman. Er is ook steeds meer alcoholvrij te vinden van groeiende kwaliteit. En creatieve ambachtelijke bieren zijn er ook te kust
en te keur. De redactie heeft Tjomme Zijlstra een paar passende
suggesties gevraagd. De moeite waard.
Ontspannen en vol vertrouwen de keuken in, fijne dagen!

22

Biertje d’r bij?
Bij het voorgaande feestdagen-menu van Gert Jan Hageman, heeft Tsjomme Zijlstra
van de Kaapse Bierbrouwers uit Rotterdam, ons een paar verrassende en passende
biertips gegeven. Voor als wijn niet zo je ding is, of je juist graag een keer wat anders
wilt proberen!
Door Tsjomme Zijlstra
Foto’s Kaapse Bierbrouwers

Gegrilde radicchio met Doyenne de Comice peren en hazelnoten

Kies een mooi bockbier! De gegrilde smaken gaan goed bij de karamel en rooksmaken
van een lekker bockbier. Het lichte zoetje van het bockbier past weer mooi bij de peren
en hazelnoten. Goeie voorbeelden van mooie bockbieren uit Nederland zijn:
‘Opgebokt!’ van Van Moll uit Eindhoven, ‘Kaapse Matador’ van Kaapse Brouwers te
Rotterdam (Glutenvrij) of ‘Sexy Motherbocker’ van Oersoep in Nijmegen. Overal in Nederland verkrijgbaar en ook lekker is IJbok van Brouwerij ’t IJ in Amsterdam.

De gegrilde smaken gaan goed bij de karamel
en rooksmaken van een lekker bockbier.
Pasta met gestoofde ui en Peccorino

Een ondergewaardeerde Belgische stijl die hier mooi bij past is de Saison. Een bier dat
droog, kruidig en licht bitter is. De kruidigheid van deze stijl gaat mooi bij de Peccorino
en de droogheid maakt ‘m een mooie dorstlesser naast de uien van het gerecht. De
absolute klassieker, de oervader van deze stijl, is de Saison Dupont. Overal in Nederland verkrijgbaar. De Kaapse Brouwers heeft hier een kruidige variant van gemaakt, de
‘Kaapse Harrie’. Gebrouwen met mosterdzaad, jeneverbes, Szechuanpeper en Timutpeper. Toevallig ook glutenvrij.

De kruidigheid van deze stijl gaat mooi bij
de Peccorino.
Pannacotta met bloedsinaasappel

Een prachtige stijl die hierbij past is een Barleywine. De Angelsaksische variant van de
Quadrupel. Zwaar in alcohol en mooi zoet zonder plakkerig te worden. Deze stijl leent
zich goed bij het dessert en wordt vaak als vervanging gebruikt voor een dessertwijn of
een glaasje port. De Kaapse Brouwers hebben de ‘Kaapse Leen’, hun 10,0% Barleywine, op Bourbon vaten gelegd om wat tonen van vanille en bourbon aan het bier toe te
voegen. In heel Nederland is de ’Old Foghorn’ van Anchor Brewery uit San Francisco
goed te verkrijgen en de ‘Rhodesian’ van Frontaal uit Breda. Een goed alternatief, in
feite ook een Barleywine, is de ‘Chimay Blauw’.

Een prachtige stijl die hierbij past is een
Barleywine. De Angelsaksische variant van
de Quadrupel.
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COLUMN

Sterrenvriendschap en Wali
Tsja, die Sterrenvriendschap van Nietzsche. Daar leest u van alles over in dit
Vriendenmagazine. ‘Vrolijke wetenschap’ noemen we dat.
Maar bij ‘sterren’ denk ik niet aan ‘vrienden’ en andersom trouwens ook niet.
Ik liep te lang in de wetenschap rond om dat ‘vrolijk’ te noemen. En dan ook
nog dat aforisme van Nietzsche van die vrienden die van elkaar vervreemd
zijn geraakt. Best plat eigenlijk.
Bij sterren denk ik veel meer aan ‘boven’ en ‘de kosmos’. Net zoals de tegeltjeswijsheid. Ibn al-Arabi (1165-1240) noemt dat dan een terug- of inkeer
naar ‘God’. Niet in een afbeelding van die mannelijke persoon met een grijze
baard op een troon; maar als het uiteindelijke doel in ons leven. Het één
worden met het Ene, de kosmos, de schepping. De Bijbel heeft het dan over
terugkeren naar stof (Genesis 3:19). Ibn al-Arabi vind ik een stuk verhevener
en prozaïscher. In deze column ga ik daar wat meer over zeggen.
Een ‘Wali’ is een vriend van God. Dat is zo ongeveer het hoogste dat je als
mens kunt bereiken. Alle profeten zijn vrienden van God. Eigenlijk kun je het
zelf helemaal niet bereiken. Het is een roeping. Je wordt, letterlijk, geroepen
door God, door het Ene. In het Christendom lezen we dat wel bij geestelijken,
bij broeders en zusters. Ook die worden ‘geroepen’. Zo vreemd is dat dus
niet. Als wij ervoor open staan en dat is nog een hele kunst, ofwel … dát is
de levenskunst, worden wij allemaal vroeger of later ‘geroepen’. Het is iets
dat wij niet rationeel kunnen ‘vatten’, het is een spirituele aangelegenheid.
Zo u wil: het is iets mystieks. Ibn al-Arabi heeft het over het zien met twee
ogen: het rationele en het spirituele. Als je met één oog kijkt zie je maar de
helft, en zie je de andere helft dus niet. We moeten ons ‘openstellen’ voor die
vriendschap.
Waar leidt die vriendschap dan toe? Tot ‘sterrenvriendschap’? Of tot meer?
En dan? Dan worden we ‘volledig’, of ‘heel’. ‘Heel de mens’ is bekend in antroposofische kringen, met een dubbele betekenis. Daar komt met Ibn al-Arabi
nog een betekenislaag bovenop, letterlijk. Door één te worden met al het
andere, het Ene, is er geen dualiteit meer. Niet tussen ons en andere mensen,
niet tussen ons en God, niet tussen ons en de natuur, niet tussen ons en de
kosmos.
Ik zou zeggen: mooier kan het niet worden. Het is de aangewezen weg voor
onze omgang met de natuur. Lees: oplossing voor of uitweg uit de klimaatcrisis. Consuminderen hoort er zeker bij! Geen zogeheten examen-reizen meer,
geen recht op vakantie in het buitenland, geen recht op een terrasje-pakken,
geen ‘recht op … vul maar in. Weg van de slagroom-maatschappij. Google
Karel Krokant maar eens.

Door Rudi Holzhauwer

Empathie hoort er juist wėl bij. Respect voor onszelf en dus ook voor de
medemens en elk medeschepsel. Allemaal ‘God’. Allemaal dat ‘Ene’. Gewoon
‘sterrenvriendschap’. Iets anders is er niet. Maar voordat dat allemaal tot eenieder is doorgedrongen … zijn we 10 levens verder … en is het misschien wel
te laat.
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“Soms moet je gewoon denken: misschien is dit geen goede vriendin.”

Filosofie aan de Keukentafel
Vriendschap is …
Ik:
Josephine:
Ik:
Josephine:
Ik:
Josephine:
Ik:
Josephine:
Josephine, 9 jr, en haar moeder Claudia,
42 jr filosoof en communicatiespecialist,
voeren een klein gesprek over grote
onderwerpen.

Ik:
Josephine:
Ik:
Josephine:
Ik:
Josephine:
Ik:
Josephine:
Ik:
Josephine:
Ik:
Josephine:
Ik:
Josephine:

Ik:
Josephine:

Ik:
Josephine:

Heb je veel vrienden?
Niet heel veel.
Zijn ze verschillend of lijken je vrienden op elkaar?
Ze zijn verschillend.
Heb je ook een beste vriendin?
Ja.
Waarom is zij je beste vriendin?
Ze is behulpzaam en ze vertelt me alles. Niet zoals anderen,
die alles geheim willen houden.
En vertel je haar dan ook jouw geheimen?
Ja.
Wat dan bijvoorbeeld?
Dat kan ik niet zeggen, want het is geheim.
Oh ja natuurlijk.
Als er bijvoorbeeld thuis iets is gebeurd, dat ik niet leuk vind,
dan vertel ik dat aan haar. Zij begrijpt mij.
Eerst had je een andere beste vriendin, toch?
Ja.
Wat is er tussen jullie gebeurd?
Ik merkte dat ze veel andere vriendinnen kreeg. Dat vond
ik niet heel erg. Maar ze ging steeds even naar mij en dan
weer naar die andere vriendinnen.
Kon je haar daardoor minder goed vertrouwen?
Ja.
En toen?
Nou, ik heb geleerd dat als het misgaat tussen vrienden, je
het beter kunt laten voor wat het is. Als je steeds naar elkaar
toe gaat, dan krijg je steeds weer ruzie. Je kunt het beter
laten rusten. Dat deed ik dus niet, en toen gingen we juist
sneller uit elkaar.
Oh echt.
Soms moet je gewoon denken: misschien is dit geen goede
vriendin. We gingen allebei meer om met een andere vriendinnen. Daardoor groeiden we meer uit elkaar. Nu is ze ook
veranderd.
En toen was je een tijdje ‘vriendin-loos’.
Dat was niet fijn. Ik had nooit iemand om mee te spelen in
de pauze. Maar gelukkig kwam Lotte toen naar me toe. En
toen was het weer goed. Nu is zij mijn beste vriendin.
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Vriendenlustrum 105 jaar
Zaterdag 26 Februari 2022
Zoals je misschien op onze website onder ‘komende
evenementen’ gelezen hebt, vieren we ons 105e lustrum op 26 februari 2022. Inderdaad … één jaar te laat
vanwege de pandemie. Maar wél in de maand dat de
Stichting Internationale School voor Wijsbegeerte
(ISVW) een feit werd.
Op 13 februari 1916 werd door notaris A.P.Schröder te
Amersfoort de Stichtingsactie opgemaakt. En op 17 juli
van datzelfde jaar werd, weliswaar op een andere locatie, de eerste cursus gegeven over het thema ‘Kunst en
Filosofie’. Later in het jaar kwam het thema ‘mystiek’ aan
de orde. Filosofie, kunst en mystiek in de brede zin van
het woord komen vanzelfsprekend ook aan bod op onze
feestelijke dag in februari. Ons lustrum krijgt een gevarieerd programma met filosofische-, kunstzinnige – poëtische-, prozaïsche-, beeldende-, muzische- en fysieke
elementen! Laat je verrassen en inspireren!
Al associërend kwamen wij van de lustrumcommissie via
de eerste vleugel met deuren en pilaren en de vleugel
met toetsen en pedalen op een meer filosofische variant;
een gedicht van de mystiek-getinte Perzische dichter
Mevlana Djelal-al-din Rumi.

Twee Vleugels
Weten heeft twee vleugels,
denken vliegt op één.
Een vogel met één vleugel,
vliegt fladderend,
loopt struikelend.
Schuif achterdocht en denken
aan de kant
en transformeer denken tot weten.
De tweede vleugel zal zich
aan je hechten
wat de wereld ook van je zegt.

We zijn al druk bezig met het vinden van de juiste mens
op de goede plek. Begin volgend jaar lees je er meer
over. Hou onze website dus goed in de gaten! We hopen
dat jullie allemaal zullen komen!
De Lustrumcommissie:
Fred Ahsmann,
Kobi Wapenaar,
Gerard Geerlings,
Anka Fauth.

Geef Vriendschap cadeau!
Nu verkrijgbaar bij de Vrienden van de ISVW: een denkcadeaubon om aan je vrienden te geven. Wil je een duurzaam
èn inspirerend cadeau voor de feestdagen? Geef dan een
cadeaubon van de Vrienden aan je vrienden.

z Verkrijgbaar via de webshop van de ISVW. www.isvw.nl
z Na betaling krijg je de bon toegestuurd via de post.
z Bij het eerste bezoek aan de ISVW zal de cadeaubon

geregistreerd worden bij de receptie. Vanaf het moment
van registratie start één jaar Vriendschap van de ISVW.

Met deze bon wordt de ontvanger gedurende één jaar Vriend
van de ISVW en steunt daarmee ook de publieksfilosofie. Je
kunt een jaar lang deelnemen aan filosofische cafés, krijgt vier
keer een Vriendenmagazine, maakt een Vriendenwandeling
en ontmoet andere Vrienden van de publieksfilosofie.

Veel denkplezier!
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Doodgewone vriendinnen
“Oh ja, ik ben vergeten jullie nog iets te
vertellen … mijn moeder is dood.” Jet kijkt
haar vriendinnen met pretogen aan. Ze
zitten lekker op deze warme vrijdagochtend op een terras terwijl er markt is. Agnes briest haar toe: ”Jet, wat vertel je me
nou? Ga nog effe zitten zeg, ik wil horen
wat er gebeurd is!” De andere vrouwen
schuiven hun stoel nog even aan en kijken Jet met verschrikte ogen aan. “Nou
ja,” vervolgt Jet haar verhaal, “mijn zus
belde uit Spanje en vertelde dat ze dood
in de gang gevonden was. De aorta was
gescheurd dus ze is doodgebloed. Ik ben
naar de begrafenis geweest en zat ergens achteraan in de bank. Met een mooi
gedicht dat ik voor haar had gemaakt en
dat ik wilde voordragen, maar dat mocht
niet van mijn zus. Stom! Toen heb ik het
meegegeven aan een van de begrafenisbegeleiders. Die begrafenis leek wel een
film van Alex van Warmerdam joh. Compleet met carnaval hits uit Venlo, want
mijn moeder vierde altijd carnaval.” Jet
begon te zingen … ”En mien linkerbein
en mien rechterbein, die loupen now al
jaoren nèvenein … ”. Ze zingt het liedje
vrolijk en de vrouwen beginnen een voor
een te lachen. “Jezus Jet” begint Carlijn,

bezig met het wel en wee van haar vier
kinderen. Ze is huismoeder. Er deugt bij
haar nooit iets op de school van haar kinderen en die hebben dan ook allemaal
een diagnose gekregen, van ADHD en
dyslectisch tot hoogbegaafd. De andere
Marijke is vreselijk op de centen en gierig
tot op het bot. Als de vrouwen met elkaar
uit gaan eten, wil ze altijd de rekening
zien zodat ze snel in kan schatten of ze
voordeel heeft van een hoofdelijke gelijke
betaling of allemaal apart afrekenen. Jet
ergert zich mateloos aan haar en heeft
dan ook wel eens obstinaat haar rekenmachientje uit de tas gehaald om alles
tot op de cent uit te rekenen. Hetgeen tot
grote hilariteit bij de anderen leidde. Gierige Marijke zat er zuur bij te kijken. Carlijn en Agnes waren buurvrouwen totdat
Agnes verkering kreeg na haar scheiding
en verhuisde naar een groter huis. Carlijn
dronk al jaren te veel en rookte minstens
een pakje shag per dag. Jet had ooit
aangedurfd om het met haar in een vertrouwelijk gesprek aan te kaarten. Maar
Carlijn had alles weggewimpeld en haar
ervan verzekerd dat er niks aan de hand
was. Sindsdien zei niemand er meer wat
van maar keken ze elkaar zorgelijk aan

Door Rity van der Avoort

zichzelf de mutsenclub genoemd. Eerst
deden ze alles samen, later mochten de
mannen af en toe ook mee. Ze gingen
naar Terschelling en bezochten Oerol,
ze verzonnen liedjes als er iemand jarig
was of deden een komische act met elkaar als er een jubileum gevierd werd. Jet
voelde zich altijd een buitenbeentje bij de
vrouwen. Ze zei grappend dat ze te veel
testosteron meegekregen had als meisje en daarom sommige vrouwenstreken
niet goed begreep of kon verdragen. Ze
was de gangmaker in de groep, had een
vrolijke dronk over zich en flapte er af en
toe rake en beledigende opmerkingen
uit. Jet durfde een minderheidsstandpunt in te nemen en te verdedigen, ook
als ze de hele groep vrouwen over zich

“Oh ja, ik ben vergeten jullie nog iets te vertellen … mijn moeder is dood.”
Jet kijkt haar vriendinnen met pretogen aan.
“dat is ook wat zeg.” De anderen weten
niet goed wat ze moeten zeggen. Ze zijn
wel wat gewend van Jet. Zij is de enige in
de vriendinnengroep die in het bedrijfsleven werkt. De anderen zitten allemaal in
de zorg of runnen een klein winkeltje in
kunst. Jet houdt er wel van om ze soms
even op te schudden.
De vrouwen kennen elkaar al lang, sommigen hadden net kinderen en leerden
elkaar kennen via de zwangerschapsgym, anderen woonden bij elkaar in de
buurt en pasten op elkaars kinderen.
Het zijn zes vrouwen met verschillende
persoonlijkheden. Om te beginnen zijn
er twee Marijkes. De ene Marijke is altijd

als Carlijn weer eens slingerend op haar
fiets naar huis stapte na een verjaardag.
Ze had nooit meer een man aan willen
kijken nadat die van haar op een dag was
vertrokken en haar achtergelaten had
met twee kleine kinderen. Agnes werkte
in de GGZ en had een oudste zoon die
zwaar op zijn moeder hing. Ze was een
hulpverlener in hart en nieren. Haar zoon
zou tot ver in zijn dertiger jaren bij haar
en Ted in huis blijven wonen. Ze bleef altijd bang dat ie zichzelf iets aan zou doen.
Tja, en dan had je nog Riet, die de mater familias was van de vrouwengroep.
Ze bemoederde hen, bemiddelde, suste
ruzies en verbond de vriendinnen aan
elkaar. In de loop der jaren hadden ze

27

heen kreeg. Toen ze allemaal in hun zestiger jaren waren, overleed Riet na een
ziekbed aan kanker. De mutsenclub viel
daarna uit elkaar.
“Kom meiden, bestel nog eens een koffie.
Ik wil alles weten over die begrafenis van
je moeder,” zegt Agnes terwijl ze Jet verwachtingsvol aankijkt. Ze gaat opnieuw
pontificaal zitten in een van de terrasstoelen en gebaart met drukke handen
naar de rest dat die ook moeten gaan
zitten. Jet vertelt het hele begrafenisverhaal in geuren en kleuren als was het een
spannend filmscenario. Hun lachsalvo’s
vermengen zich met het marktgeroezemoes.
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Voor wijsheid moet je vechten
Pablo Muruzábal Lamberti (1985) is filosoof en promoveert aan de Universiteit van Amsterdam. Hij houdt zich bezig met praktische
filosofie, met name Japanse filosofie en filosofie uit de klassieke oudheid. Hij zal in 2022 zijn debuut maken als ISVW-docent, onder
meer met een Summerschool over het thema van zijn boek Strijdvaardig leven, dat dit jaar verscheen. ISVW-programmamanager
Marthe Kerkwijk spreekt hem over zijn drijfveren.
voor een dialoog als de gesproken bijdragen, en behelst veel meer dan alleen registreren
van wat er gezegd wordt. In die zin is luisteren echt een filosofische activiteit, dus dat
vond ik een interessant onderwerp voor mijn onderzoek. Daarbij neem ik altijd graag de
ouden als vertrekpunt door de vraag te stellen: wanneer kreeg luiteren voor het eerst een
plaats in de filosofie?

Hoe kwam je terecht in de filosofie?
Ik heb eerst bedrijfswetenschappen gestudeerd, maar dat vond ik – op het vak
bedrijfsfilosofie na – een onbevredigende
studie. Mijn vader had mij al eens verteld
over Plato, en stelde filosofische vragen
zoals ‘wat is het niets?’. Dat vond ik fascinerend. Daar had ik nog nooit over nagedacht! Ik ben toen na mijn afstuderen alsnog filosofie gaan studeren.
Een andere grote invloed was Arthur Schopenhauer. Zijn werk greep me enorm. Het
hielp wel dat hij heel toegankelijk schreef,
en kunst en muziek een centrale plaats gaf
in zijn werk. Muziek is erg belangrijk voor
mij en in Schopenhauer’s filosofie krijgt het
als kunstvorm de hoogste prioriteit.
Je promoveert op het thema luisteren
als spirituele oefening in de klassieke
oudheid. Waarom dit onderwerp?
Bij de Franse filosoof Pierre Hadot stuitte ik
op het idee van filosofie als spirituele oefening. In eerste instantie sprak me dat niet
zo aan, want bij ‘spiritueel’ heb ik associaties met new age en zweverigheid. Maar
bij Hadot bleek het te gaan om het vormen
van je ziel. Dat is volgens Hadot wat de filosofen van de oudheid verstonden onder
filosofie: een levenspraktijk bestaande uit
praktische spirituele oefeningen.
In mijn werk als filosofiedocent en gespreksleider raakte ik geïnteresseerd in het
luisteren. Luisteren is zeker zo belangrijk

Wat kunnen we in dat opzicht leren van de ouden?
Het lijkt erop dat luisteren een kunst is die we aan het verleren zijn. In de oudheid luisterde
men naar boeken. Er was nog geen boekdrukkunst, dus boeken werden geschreven om
voorgedragen te worden en toehoorders te inspireren tot een bepaalde levenshouding.
Hadot heeft het in die zin over ‘een tekst tot je laten spreken’. Hoe kunnen we dat herontdekken, het luisteren als filosofische oefening? Filosofie wordt dan minder vrijblijvend. Als
je een tekst leest, kun je denken ‘goh, interessant’, en verder onverstoord doorgaan met
je leven. Als je je letterlijk laat aanspreken, dan kun je niet anders dan je tot de inhoud
van de tekst verhouden. Voor mij is dat filosofie: een beoefening, een levenshouding, die
bestaat uit theorie én praktijk.
Filosofie als beoefening. Dat klinkt mooi, maar hoe doe je dat?
Dat is voor moderne mensen niet vanzelfsprekend, want hedendaagse filosofie koppelt theorie en praktijk vaak los van elkaar, waarbij zelfs de praktische filosofie vooral
theoretisch wordt benaderd. Dat is al sinds de middeleeuwen zo: filosofie als het lezen,
bespreken en becommentariëren van teksten. Maar zo werd filosofie, met name in de
analytische traditie, een in zichzelf gekeerd specialisme. De inhoudelijke betekenis van de
theorie wordt dan niet meer gekoppeld aan de dagelijkse praktijk. Filosofie als levenshouding doet dat wel: dat gaat over hoe je je verhoudt tot je omgeving en andere mensen.
Daar is wel degelijk theorie voor nodig - Hadot noemt dat het ‘discours’ - maar dat staat
ten dienste van de praktijk.
De ondertitel van je boek luidt: in het spoor van Socrates, Seneca en de samoerai.
Wat hebben Socrates en Seneca te maken met de samoerai?
In eerste instantie zijn het twee totaal verschillende filosofische werelden en historische
tijdvakken. De samoeraifilosofie begint zich pas vanaf de dertiende eeuw gaandeweg af
te tekenen, in een wereld die heel lang in relatief isolement verkeerde. Toch zie je dat ook
daar strijd als basisthema een fundamentele relatie aangaat met levenskunst, net als bij
Socrates en Seneca. De zoektocht naar wijsheid is een interactie tussen theorie en praktijk. Een wijs leven komt je immers niet aanwaaien: je moet ervoor oefenen en zweten,
kortom, je moet ervoor vechten.
Toch denk ik bij filosofen niet meteen aan vechtersbazen.
Dat klopt. In beide werelden zit de vijand in onszelf. Een van de eerste dingen waar we
korte metten mee moet maken is hebzucht. Tegenwoordig wordt kinderen met de paplepel ingegoten: ‘geld maakt niet gelukkig’, maar tegelijkertijd groeien zij op in een wereld
die doet geloven dat dat juist wél zo is. Het gemakkelijkst is om daar gewoon kritiekloos
in mee te gaan, maar vanuit krijgersfilosofie moet je juist vechten tegen je hebzucht en
hang naar luxe. Uiteindelijk strijd je om erger te voorkomen. Neem de klimaatcrisis. Als we
nu vechten tegen klimaatverandering, voorkomen we een veel ergere strijd op de lange
termijn. Kiezen voor de moeilijke weg blijkt dan paradoxaal genoeg de makkelijkste weg
te zijn. Dat is de heroïsche weg om te kiezen: de steile weg naar boven.
Het is belangrijk om te benadrukken dat het in beide filosofieën gaat om een ideaal.

28

Kitty van der Vliet Symposium

Intieme vreemden
23-24 april 2022

Door Marthe Kerkwijk
Foto Pablo: Jenny Fitz

Je kunt niet helemaal boven je verlangens
staan, maar je kunt toch werken aan vooruitgang. Het gaat hierbij overigens niet alleen over je eigen geluk: het gaat juist om
de sociale context waarin alles met alles is
verbonden. Levenskunst is dus ook politiek, en niet een soort filosofische zelfhulp.
Je ziet wel eens dat filosofische scholen
uit de oudheid daarvoor worden gebruikt,
maar zo zie ik dat niet.
ISVW-cursisten zijn vreedzame types.
Wat kunnen zij verwachten tijdens de
Summerschool ‘Strijdvaardig leven’?
Het moge duidelijk zijn dat het hier niet gaat
over strijdvaardigheid als de bereidheid tot
een potje knokken op de parkeerplaats. Ik
denk eigenlijk dat vreedzame mensen al
best veel vechten. Ze leveren strijd op hun
werk, voor hun gezin, hun bestaan of tegen
de zinloosheid ervan. Het idee is dat je je
bekwaamt in het ambacht van de strijd, zodat het strijden zelf geen lijdensweg wordt.
Daarvoor is oefening nodig. Tijdens de
summerschool kunnen cursisten verdiepende lezingen verwachten, maar ook bijpassende oefeningen. Samen met enkele
gastdocenten toveren we de ISVW om tot
een moderne en interculturele variant van
een Grieks gymnasium, waar mensen hun
lichaam en geest beoefenen.

In 2022 sluit het Kitty Event, een samenwerkingsproject van de Vrienden en de
ISVW, aan bij het thema van de Maand van de Filosofie: intieme vreemden. We
zijn elkaars intieme vreemden, onbekend maar toch verbonden. Verwacht een
divers programma met Abdelkader Benali, prikkelende en verdiepende panelgesprekken, fascinerende verhalen en de prijsuitreiking van de Kitty Essaywedstrijd.

De Kitty Essaywedstrijd

De Kitty Essaywedstrijd heeft als doelstelling om jong talent in de filosofie te
stimuleren en een podium te bieden. De hoofdprijs is € 2.500,- en de vijf beste
inzendingen worden gepubliceerd bij ISVW Uitgevers en krijgen gratis toegang
tot dit symposium.
De deadline voor inzending is 1 maart 2022. Kijk voor meer informatie en voorwaarden op isvw.nl/essaywedstrijd.
We leven in tijden van polarisatie en vervreemding. De kloof tussen politiek links
en rechts lijkt onoverbrugbaar. Het gaat daarbij over de vraag: wat is eigen, en
wat is vreemd? Wat verbindt ons, en wat drijft ons uiteen? Ongewild bevinden
mensen met een migratieachtergrond of mensen met wortels in voormalige Nederlandse koloniën zich in het centrum van de meningsverschillen. Een gedeelde
geschiedenis verbindt ons, en toch heerst er veel onbegrip en onwetendheid.
We zijn elkaars intieme vreemden, onbekend maar toch verbonden. Wat zijn
intieme vreemden elkaar verschuldigd?
Ben je niet ouder dan 40 jaar, doe dan mee aan de Kitty Essaywedstrijd en maak
kans op € 2.500,- en publicatie van je essay. Onder gepubliceerde filosofen en
historici zijn jongere auteurs ondervertegenwoordigd. De Kitty van der Vliet
essaywedstrijd heeft tot doel hieraan tegenwicht te bieden door jong schrijverstalent te stimuleren.
De eerste prijs is € 2.500, -. Daarnaast krijgen de auteurs van de vijf beste essays
kosteloos toegang tot het evenement ter waarde van € 330,-
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De nieuwe subsidie-adviescommissie
Werkzaamheden

Sinds 2021 is het voor organisaties mogelijk om subsidie
voor uitzonderlijke initiatieven op het gebied van publieksfilosofie aan te vragen bij de Vrienden van de ISVW. De eerste helft van 2021 heeft in het teken gestaan van de ontwikkeling van een werkprotocol en formularia. In de tweede
helft van 2021 heeft een eerste toekenningsronde plaatsgevonden. Elders in dit nummer vinden jullie een overzicht van
de in 2021 gehonoreerde aanvragen.

Per jaar zijn er twee subsidierondes met als sluitingsdata
1 maart en 1 augustus. Begin maart en begin augustus, ontvangen de leden van de adviescommissie de aanvragen die
aan de formele eisen voldoen met het verzoek om hierover
binnen 5 weken een advies te formuleren voor het bestuur.
Waar nodig kan door de commissie aanvullend extern advies gezocht worden.
Besluitvorming vindt plaats in de bestuursvergaderingen
van respectievelijk april en september.

Het bestuur heeft in de ALV van september al aangegeven
dat zij bij de verdere vormgeving van het subsidiebeleid
graag ook andere leden van de vereniging wil betrekken in
de vorm van een subsidie- adviescommissie. Ondertussen
heeft het bestuur een taakomschrijving voor deze commissie vastgesteld.

Daarnaast wordt de commissie gevraagd om na de eerste
subsidieronde in 2022 de gekozen werkwijze eenmalig te
evalueren en waar nodig aanvullende adviezen te formuleren voor het bestuur.

Gezocht

Informatie en aanmelding voor
de subsidie-adviescommissie

De voorzitter van de commissie wordt benoemd uit het bestuur van de Vriendenvereniging. Daarnaast zijn wij op zoek
naar drie Commissieleden met:
z Algemene filosofische interesse, kennis en vaardigheden
z En met kennis van wetenschappelijke en innovatieve methodieken
z Die beschikken over voldoende communicatieve vaardigheden om op een collegiale wijze tot een gewogen
inhoudelijk advies te komen.
z Die bovendien lid zijn van de Vriendenvereniging.

Geïnteresseerden voor de commissie kunnen zich voor
16 januari aanmelden via secretaris@vrienden-isvw.nl. Het
vriendenbestuur zal in februari een besluit nemen over de
samenstelling van de commissie.
Alle relevante documenten zijn te vinden op de website onder de rubriek ‘Subsidies publieksfilosofie’. Voor aanvullende
informatie kunt u bellen met ondergetekende; 06 1421 7523.
Secretaris vriendenbestuur
Carry Pannekeet

We streven naar een commissie met een zo breed mogelijk overzicht van de publieksfilosofie en haar diverse maatschappelijke toepassingsvelden en netwerken.

Steun voor gemarginaliseerde denkers
De Vrienden van de ISVW kenden een subsidie toe aan uitgeverij Noordboek om teksten uit te geven van gecensureerde
en gemarginaliseerde denkers uit de Lage Landen. Erno Eskens, voormalig programmadirecteur en nu uitgever Noordboek,
legt uit waarom deze teksten onze aandacht verdienen.
Kunt u één denker noemen uit de voormalige koloniën? De
meesten van ons zullen er toch diep over moeten nadenken. Indonesië is qua landoppervlak bijna even groot als Europa. Zou
daar dan echt niemand iets interessants hebben gedacht? In
al die eeuwen dat we daar zaten? Of hebben onze voorouders
deze denkers naar de marge geduwd om ze zo snel mogelijk te
vergeten?
En hoeveel vrouwelijk denkers uit de Lage Landen kent u ei-
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Door Erno Eskens

genlijk? Zouden er echt zo weinig vrouwen aan filosofie hebben
gedaan? Of zijn ook zij misschien met enige dwang uit de canon
van de filosofie geduwd? Feit is dat er allerlei stemmen ontbreken in het verhaal van de filosofie. Sommige denkers zijn bewust uitgesloten vanwege hun kleur of sekse, anderen hadden
de pech om in de anonimiteit te moeten blijven vanwege hun
overtuigingen. Velen kregen gewoon geen aandacht.
Uitgeverij Noordboek wil een paar van deze denkers alsnog naar
voren halen door hun werk opnieuw uit te geven. Met de steun
van u, de Vrienden van de ISVW, gaat dit lukken. Het Vrienden-bestuur heeft een subsidie beschikbaar gesteld om voorlopig drie ondergewaardeerde boek te hertalen, opnieuw in te
leiden en te annoteren en heruit te geven. Een vierde boek hangt
nog, zoals dat zo mooi heet.

Het eerste betreft de heruitgave van de Verhandeling over de
aanleg van vrouwen voor de wetenschap van Anna-Maria van
Schurman. Het betoog uit 1641 heeft internationaal veel betekend voor het vroege feminisme en is helder van toon. Van
Schurman legt uit dat vrouwen prima kunnen denken, als ze de
kans maar krijgen. Daarom moet het onderwijs voor hen worden
opgesteld. Zelf is zij in 1636 de eerste vrouwelijke student van
het land.

den Enden, de leraar van Spinoza, hoofd van de Latijnse school
in Amsterdam, filosoof, toneelschrijver en, ook opmerkelijk, ook
meesterspion. In het boek roept Van den Enden ons op om de
staat in te richten volgens de beginselen van ‘evengelijkheid’,
vrijheid en gemeenschapszin. Hier is, kortom, een revolutionair
avant la lettre aan het woord, een pleitbezorger van de egalitaire
samenleving. Hij bekocht zijn plannen om ‘de tiran’ Lodewijk de
Veertiende om te brengen met de dood.

Het tweede boek, dat hopelijk eind 2022 van de persen rolt, is
Logica of redenkunst van Josina Carolina van Lynden. Het stamt
uit 1770. Van Lynden legt uit wat drogredenen zijn en waarom
met name materialistische denkers er veel gebruik van moeten
maken. Misschien dat Logica een standaardwerk was geworden
op de universiteiten als een man het had geschreven. Nu verdween het in de vergetelheid.

Als uitgever, maar vooral ook als filosoof, ben ik blij dat de Vrienden de uitgave van deze boeken mogelijk maken. Zonder subsidie zouden deze denkers eeuwig in de marge blijven, want
commercieel kunnen dit soort titels niet uit. Maar ze zijn wel van
cruciaal belang om het beeld van de filosofie te stellen. Hopelijk
steunen de Vrienden in een later stadium ook dat vierde boek.
Dat betreft een dik werk van Tan Malaka, een vergeten denker
uit wat toen Nederlands-Indië heette. Ook hij stierf voor zijn
ideeën. Niet lang voor zijn executie publiceerde hij een boek over
de betekenis van materialistische filosofie voor het toekomstige
Indonesië. Ik vertel u er graag later meer over.

Het derde boek betreft de Vrije politieke stellingen. Lange tijd
was niet duidelijk wie de auteur was. Het verscheen rond 1650
onder een pseudoniem. Pas enkele decennia geleden werd duidelijk wie er achter het pseudoniem schuilgaat: Franciscus Van

ANBI Subsidieproject Vrienden

Door Marthe Kerkwijk, programmamanager ISVW

Lerarenbeurzen voor Filosoferen met kinderen en jongeren
weekendje of door een stappenplan te volgen. Het is een kwestie van kilometers maken, zodat je behendig wordt in het stellen
van filosofische vragen en een gesprek zo kunt sturen, dat het
écht filosofisch wordt. Een filosofisch gesprek is echt iets anders
dan een kringgesprek, en vraagt heel andere vaardigheden en
kwaliteiten van de gespreksleider.

Met subsidie van de Vrienden van de ISVW kan de ISVW gedurende twee jaar drie lerarenbeurzen per jaar beschikbaar
stellen aan docenten uit het primair of voortgezet onderwijs. Het
gaat om docenten die zeer gemotiveerd zijn om de opleiding
Filosoferen met kinderen en jongeren te volgen, maar hiervoor geen budget hebben. Docenten in het primair of voortgezet
onderwijs nemen een sleutelpositie in als het gaat om het toegankelijk maken van filosofie, of beter gezegd: het filosoferen als
activiteit. Samen filosoferen is een activiteit die leerlingen van
deze docenten veel goeds brengt. Met stip bovenaan staat de
intrinsieke waarde van het filosoferen. Filosoferen is een heel
stimulerende activiteit, omdat je gaandeweg ontdekt dat de dingen die je denkt ook voor anderen interessant zijn, en andersom.
Ook ontdek je dat je een gedachte kunt uitproberen, en van gedachten kunt veranderen, zonder dat je eigenwaarde of identiteit
daarmee op het spel staat. Je leert omgaan met het gegeven dat
je veel dingen niet zeker weet. Dat is bevrijdend, voor kinderen
van 3 tot 99 jaar oud. Als bijvangst levert dit bovendien een aantal vaardigheden op die een kind levenslang wegwijs maken in
het leven en de maatschappij, zoals het vermogen te luisteren en
gedachten zorgvuldig te formuleren, elkaar serieus te nemen en
de eigen overtuigingen te bevragen. De ISVW gunt elk kind deze
ontdekkingen, en de ISVW gunt de maatschappij burgers die op
deze manier vrijelijk elkaars gedachten serieus nemen.

Sinds de ISVW deze opleiding aanbiedt heeft het filosoferen met
kinderen en jongeren een enorme groei en professionalisering
meegemaakt. In een ideale wereld zou filosoferen een vast onderdeel zijn van het programma in elke fase van het onderwijs.
De toegankelijkheid van onze opleiding voor docenten-PO en
-VO levert echter een terugkerend dilemma op. Leraren kunnen voor ISVW-opleidingen geen aanspraak maken op de lerarenbeurs van de DUO, en het scholingsbudget dat zij van hun
school krijgen is vaak ontoereikend. We bieden deze opleiding
aan tegen een lagere prijs dan onze andere beroepsopleidingen,
maar desondanks is de drempel voor deze belangrijke doelgroep
hoger dan we zouden willen.
Dankzij de lerarenbeurzen die de Vrienden van de ISVW vanuit
hun ANBI status ter beschikking stellen, kunnen komend jaar
drie leraren die wel over de kwaliteiten en de motivatie maar niet
over de middelen beschikken, toch deelnemen aan de opleiding.
En het jaar daarop weer! Als je meer wil weten over de lerarenbeurs kun je vragen naar de voorwaarden via info@isvw.nl.

Daarom heeft de ISVW al jaren de opleiding Filosoferen met
kinderen en jongeren in het programma. De ISVW is de eerste
en vooralsnog de enige opleider die in Nederland een praktische opleiding van vrijwel een jaar aanbiedt. Filosoferen vergt
namelijk vooral veel oefening. Je kunt niet leren filosoferen in een
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De eerste ISVW Fellow
is een feit
Afgelopen zomer, in een hoorzitting van het Vlaams Parlement over gewelddadige
radicalisering, extremisme, terrorisme en polarisatie, stipte Christoph Bush, de
directeur van het Hannah Arendt Instituut, vier trends aan die samen ‘waarheidsverval’
constitueren: de onenigheid over feiten neemt toe, het onderscheid tussen meningen
en feiten vervaagt, de relatieve impact van meningen wordt steeds groter, en bronnen
van feitelijke informatie worden steeds meer gewantrouwd.
Het behoeft geen betoog dat er legio
voorbeelden zijn van deze trends, noch
dat ze leiden tot ontwrichting, verstarring,
vervreemding en onzekerheid. Omdat filosofen, in navolging van Plato, resoluut
de waarheid boven de retoriek verkiezen, zien wij dit waarheidsverval met lede
ogen aan. Maar: wat is de filosofische
verklaring van waarheidsverval? Wat is de
filosofische diagnose? En: wat vermag de
filosofie ertegen? Zijn er filosofische remedies die de genoemde trends kunnen
keren of althans kunnen helpen om de
nefaste gevolgen ervan, zoveel mogelijk
terug te dringen?

heidsverval mag onderzoeken en bestrijden, en omgekeerd, onze waarheidsliefde
nieuw leven mag inblazen.

Door Tim de Mey

Qua vorm zetten we in op vernieuwing.
Het eerste product dat we gaan maken
is een MOOC, een Massive Open Online Course. De titel van die MOOC over
de zoektocht naar waarheid wordt ‘Voor
Zover We Weten’ en die verraadt een
lichtjes fallibilistische invalshoek. Dat perspectief weerklinkt ook in ‘Studio Pyrrho’,
de vlog die we tijdens de Maand van de
Filosofie dagelijks wereldkundig zullen
maken, waarin filosofen, kunstenaars,

Ik beschouw het als een hoogtepunt in mijn loopbaan en ben u, Vrienden van de
ISVW ontzettend dankbaar, dat ik als eerste Fellow van de Vrienden van de ISVW,
samen met vijf Masterstudenten, waarheidsverval mag onderzoeken en bestrijden,
en omgekeerd, onze waarheidsliefde nieuw leven mag inblazen.
Mijn naam is Tim De Mey. Ik heb filosofie gestudeerd in Gent en Helsinki en ben
sinds 2006 docent theoretische filosofie
aan de Erasmus School of Philosophy. In
2014 publiceerde Lemniscaat Het Voordeel van de Twijfel, de examenkatern over
scepticisme die ik voor 6VWO mocht
schrijven. In 2015 volgde de bundel Het
Nadeel van de Zekerheid. In die boeken
en in mijn onderwijs te Rotterdam ligt de
nadruk op kenleer in het algemeen en
op wetenschapsfilosofie in het bijzonder,
hoewel ik grif toegeef dat ik ook altijd
een filosofische zwak heb gehad voor die
ander pijler van de theoretische filosofie:
zijnsleer en metafysica.
Ik beschouw het als een hoogtepunt in
mijn loopbaan en ben u, Vrienden van de
ISVW ontzettend dankbaar, dat ik als eerste Fellow van de Vrienden van de ISVW,
samen met vijf Masterstudenten, waar-

wetenschappers en andere experts getuigen zowel over onderwerpen waaraan
ze oprecht twijfelen en waarnaar verder
onderzoek moet worden gedaan, als over
urgente kwesties waaraan niet langer
getwijfeld mag en waarop hoogdringend
gehandeld moet worden. Zowel qua inhoud als qua vorm beogen we als kroon
op ons werk een video-essay dat uit twee
delen zal bestaan, een eerste deel ‘Als
de Waarheid een Heks Was’ over waarheidsverval, en een tweede deel ‘Kwam
Ze Altijd Boven Water’ over het terug oplaaien van waarheidsliefde. Samen met
het basisboek Kennisleer vormen al deze
producten het didactisch materiaal bij de
basiscursus ‘Waarheidsliefde’ die ik in de
herfst 2022 aan de ISVW zal geven, waarin de deelnemers in vijf weekends grondig
ingeleid worden in de kennisleer en waarin ze de verworven concepten en inzichten zullen toepassen op actuele kwesties.
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Een lening voor de ISVW
En toen was daar begin oktober een
vraag vanuit ISVW; of de Vrienden bereid
zijn om een lening te verstrekken voor
de renovatie van de keuken en voor het
plaatsen van zonnepanelen.
“Huh, dat doen we toch niet meer?” Dat
was de reactie van enkele vrienden en
vriendinnen, toen ze vernamen dat het
Vriendenbestuur overwoog om positief
te reageren op dit verzoek. Aan het begin
van deze eeuw hebben de Vrienden nog
met gulle hand bijgedragen aan de bouw
van de twee hotelvleugels. Door het wijzigen van de statutaire doelstellingen van
de Vrienden in 2020 en onze ANBI-status
is het momenteel alleen mogelijk om geld
te schenken aan uitzonderlijke initiatieven
op het gebied van de publieksfilosofie.
Daarom waren die gefronste wenkbrauwen en geschrokken reacties ook best
op zijn plek. Het plan om een lening ter
beschikking te stellen aan ISVW is echter geen steunmaatregel of subsidie, maar
een middel voor de Vrienden om het geld
op onze bankrekeningen op een efficiënte
wijze te beheren. Hoe zit dat?
Door eenmalige legaten die we afgelopen
jaren hebben ontvangen, beschikken we

over een groot vermogen. Dat is groter
dan toegestaan voor ANBI’s. In ons meerjarenbeleidsplan staat beschreven dat we
het de komende jaren willen afbouwen
door structureel significante subsidiebedragen beschikbaar te stellen. Het gaat
dan over een langetermijnplanning. Dat
betekent dan ook dat we de komende jaren nog steeds een groot banksaldo hebben waarover we negatieve rente betalen.
Het verstrekken van een lening aan ISVW
onder zakelijke condities, zoals een reëel
rentepercentage, betekent dat we over
dat bedrag rente ontvangen in plaats van
rente betalen. Dat extra geld kunnen we
dan weer inzetten voor de publieksfilosofie.
Wat betekent dat voor onze ANBI-status?
Nemen we niet een groot, tè groot risico?
Zo was de reactie van de bezorgde leden.
Terecht, want het laatste dat we willen is
onze zo moeizaam verworven status als
Algemeen Nut Beogende Instelling te
grabbel gooien. Daarom heeft het bestuur
zich ook laten adviseren door ANBI-specialisten van Pricewaterhouse Coopers en
door onze eigen accountant. Hieruit bleek
dat het een ANBI is toegestaan om aan
efficiënt vermogensbeheer te doen, mits
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het financiële resultaat daarvan ingezet
wordt voor de ideële doelstelling van de
ANBI. Op basis van dit advies is het verzoek tot het verstrekken van de lening
uitgewerkt tot een concreet voorstel dat
tijdens een buitengewone ALV aan de leden is voorgelegd. De aanwezigen gingen
akkoord met het bestuursvoorstel. Hierbij
werd aangegeven dat het bestuur de lening alleen maar gaat verstrekken als zeker is dat dit geen impact heeft voor onze
ANBI-status. Deze zekerheid is verkregen
door de vraag aan de Belastingdienst
voor te leggen. De Belastingdienst heeft
bevestigd dat het verstrekken van een lening aan ISVW een toegestane ‘middelenactiviteit’ is om financiën ten gunste van
de ideële activiteiten te genereren.
Daarmee zijn alle voorwaarden voor het
verstrekken van de lening ingevuld. Het
Vriendenbestuur werkt momenteel aan de
uitwerking van de leenovereenkomst. Wij
zijn erg blij met de constructieve en kritische inbreng van onze leden. Het heeft
geholpen om goed na te denken over de
reden waarom we dit doen en over de risico’s die hiermee samenhangen.
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Vrienden-Subsidies publieksfilosofie

Overzicht 2021

Door Fred Ahsmann

Logica
Josina Carolina van Lynden (1717-1791), predikantsvrouw
uit het Zuid-Hollandse Ooltgensplaat, schrijft in 1770 het
eerste logicaboek van een vrouwelijke denker in Europa.
De pers noemde dit boek bij verschijning ‘gevaarlijk’.
“Straks zien we minder goed denkende mannen nog een
vreemd figuur maken bij hun slimmere vrouwen”, meldde
De Vaderlandsche Letteroefeningen.
 Franciscus van den Enden, Vrije politieke stellingen
Met een inleiding door Jonathan Israel
Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Die termen
associëren we met Franse Revolutie. Toch zijn deze
begrippen ouder. Ze komen al zo voor in de Vrije Politieke
Stellingen van de Nederlandse filosoof Franciscus van
den Enden, de leraar van Spinoza. Voor het eerst wordt
deze opmerkelijk vlot geschreven tekst hier in modern
Nederlands gepresenteerd met een inleiding door de
Britse Verlichtingsexpert Jonathan Israel.

Sinds 1 januari van dit jaar zijn we weer een ANBI. Een, zoals
het voluit heet, Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze status hebben we gekregen nadat we onze doelstellingen zodanig
hebben verruimd dat we ideële initiatieven op het gebied van
de publieksfilosofie financieel kunnen ondersteunen. Organisaties in Nederland, waaronder de ISVW, die zulke uitzonderlijke
initiatieven ontwikkelen, kunnen een verzoek tot ondersteuning
indienen bij het Vriendenbestuur. Twee keer per jaar nemen we
hierover een besluit. Afgelopen jaar zijn er twee aanvraag- en
beoordelingsrondes geweest en heeft het bestuur een zestal
subsidieaanvragen goedgekeurd. Dat zijn de volgende:

 Josina Carolina van Lynden,

z Fellowship Vrienden van de ISVW

Begin 2022 zal Tim van der Mey als fellow-filosoof
verbonden zijn aan ISVW. Tijdens zijn fellowship zal hij een
aantal activiteiten ontplooien. Meer hierover vind je in zijn
bijdrage in dit Vriendenmagazine. Tim de Mey zal komend
jaar ook een bijdrage leveren aan een filosofisch café.

z Studiebeurzen kinderfilosofie

ISVW verzorgt opleidingen Filosoferen met Kinderen en
Jongeren voor docenten van het basis- en middelbaar
onderwijs. Leraren hebben vanuit hun schoolbestuur echter
maar een zeer beperkt opleidingsbudget, vaak is dat niet
flexibel te besteden. Dat betekent dat leraren die deze
opleiding willen volgen dit uit eigen zak betalen, soms een
(te) hoge drempel. De Vrienden van de ISVW stellen drie
studiebeurzen per jaar ter beschikking aan studenten die
niet over de middelen beschikken om dit zelf te bekostigen.

z Kitty symposium

Samen met ISVW organiseren de Vrienden een tweedaags
symposium op 23-24 april 2022. De tweedaagse draagt de
naam van Vriendin Kitty v.d. Vliet en heeft een internationaal
karakter. Het thema van dit symposium is ‘Intieme
vreemden’.

z Essaywedstrijd

Voorafgaand aan het Kitty symposium wordt een
essaywedstrijd uitgeschreven, waarbij deelnemers een essay
kunnen indienen. Een jury onder leiding van Désanne van
Brederode buigt zich over de inzendingen. De winnaar wordt
tijdens het symposium bekend gemaakt. De Vrienden stellen
het prijzenbedrag beschikbaar voor de winnaar van deze
wedstrijd. De essays van de genomineerden zullen worden
gebundeld en uitgegeven door ISVW-Uitgevers.

z Historisch onderzoek NGC

In april is een subsidiebedrag toegekend aan het Nederlands
Gesprekscentrum (NGC) voor de historische studie
Gesprekshonger; De taak van de elite en de waarde van
het ‘Gesprek’ door historicus Dr. Wim de Jong. Deze studie
onderzoekt de historische betekenis van het ‘Gesprek’
binnen de maatschappelijke elite vanaf WO11 tot heden. Het
filosofisch café van maart 2022 zal gewijd zijn dit thema.

z Publicaties over gemarginaliseerde Nederlandse filosofen

Uitgeverij Noordboek bereidt een reeks publicaties voor,
waarin teksten van (ten onrechte) onbekende Nederlandse
filosofen in een nieuw jasje worden gestoken en voor
een breed publiek toegankelijk worden gemaakt. Het
Vriendenbestuur heeft in september besloten om hier
financiële steun aan te verlenen. Het betreft de volgende drie
publicaties:
 Anna-Maria van Schurman, Verhandeling over de aanleg
van vrouwen voor de wetenschap.
Vertaling door Renée ter Haar met inleiding door Angela
Roothaan. Angela Roothaan zal bij het filosofisch café van
januari 2022 een inleiding verzorgen naar aanleiding van
het verschijnen van dit boek.
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“Tegen je beste vriend kun je alles zeggen.”

Filosofie aan de Keukentafel
Vriendschap is …
Ramses: Zal ik al mijn vrienden even opzeggen?
Ik:
Ok.
Ramses: Lias, Osman, Devran, Jairo, Baddredin, Wessel, Sascha,
uhhh...
Ik:
Ben je met allemaal even goed bevriend?
Ramses: Nee. Eentje ken ik pas net eigenlijk. En eentje is mijn allealler-allerbeste vriend.
Ik:
Waarom is hij je aller-aller-allerbeste vriend?
Ramses: Toen we in groep 3 zaten, zaten we naast elkaar. En toen
werden we vrienden.
Ik:
Hoe weet je of iemand je beste vriend is?
Ramses: Dat voel je gewoon. Tegen je beste vriend kun je alles
zeggen. Ook dingen die andere mensen niet mogen weten.
Ik:
Oh ja.
Ramses: Geheimen, weet je wel. Bijvoorbeeld over welk meisje je leuk
vindt.
Ik:
Ik snap het.
Ramses: Met vrienden heb je ook vaak dingen gemeen. Maar je hoeft
niet op je vriend te lijken. Mijn vriend houdt bijvoorbeeld heel
erg van voetbal, maar ik vind voetbal echt helemaal niks. Wat
je gemeen moet hebben is dat je vrienden bent, en daar kan
niemand tegen op.
Ik:
Je hebt best veel vrienden, als ik dat zo hoor.
Ramses: Mij maakt het niet uit hoeveel vrienden ik heb. Omdat als je
één vriend hebt, dan is het al wat en daar moet je blij mee
zijn.
Ik:
En zonder vrienden?
Ramses: Zonder vrienden ben je heel alleen en voel je je
buitengesloten.
Ik:
Wanneer ben jij een goede vriend?
Ramses: Ik help mijn vriend als het niet helemaal goed gaat.
Bijvoorbeeld als hij is gevallen. Of als hij pijn heeft in zijn hart.
Soms is hij verdrietig. Dan ga ik bij hem zitten en vraag ik:
Bro, hoe gaat het? Soms zegt hij dan niks, maar dan maak ik
hem aan het lachen.
Ik:
Wat lief.
Ramses: Soms vind ik het wel lastig als hij met andere kinderen gaat
spelen. Dan ben ik bang dat hij ineens met iemand anders
beste vrienden wordt.
Ik:
En wat doe je dan?
Ramses: Ik wacht dan rustig. Als ik ga zeggen: je mag niet voetballen,
dan werkt dat niet. Als ik rustig wacht, dan wil hij vanzelf
weer met mij spelen.
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Ramses, 9 jr, en zijn moeder Claudia,
42 jr filosoof en communicatiespecialist,
voeren een klein gesprek over grote
onderwerpen.
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