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Summerschools 2022

Het ISVW-zomerprogramma
van 2022 is bekend! Kijk op
isvw.nl/summerschools voor
meer informatie.

1115 JULI 

Strijdvaardig
leven 
Met Pablo Muruzábal
Lamberti en gastdocenten.

1317 JULI 

Afrikaanse en
Latijns-
Amerikaanse
filosofie  
Met Renate Schepen en
gastdocenten.

1317 JULI 

De kunst van het
verstaan. Een
ethiek van gelijkheid
en verschil
Met Corrie Haverkort.

1822 JULI 

Het grote
landschap heeft
geen grenzen
Met Han Leeferink en Jan
Flameling.

1822 JULI 

Morele emoties
Met Martha Claeys.

1822 JULI 

Filosofie en
levenskunst
Met Dries Boele.

2024 JULI 

Dier en Mens 
Met Maarten Reesink en
gastdocenten.

2529 JULI 

De grote vragen
van Kant 
Met Jabik Veenbaas.

37 AUGUSTUS 

Oude parels
behouden hun
glans 
Met Paul van Tongeren.

37 AUGUSTUS 

Wie denk je wel
dat je bent? Op
zoek naar je
persoonlijke
identiteit
Met Marjan Slob.

812 AUGUSTUS 

Schuldig. Een
verkenning van het
geweten
Met Jannah Loontjens.

1014 AUGUSTUS 

Vrijheid en
inspiratie
Met Rogier Huffnagel.

1014 AUGUSTUS 

Tao en het
lichaam 
Met Woei-Lien Chong en
Robert-Jan Schippers.

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.

2226 AUGUSTUS 

Denken in het
donker. De filosofie
van filmregisseurs
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.
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2022 is en wordt een jaar waarin de wereld weer verder verandert. Nu de coronacrisis 
af lijkt te lopen doet de oorlog in Oekraïne ons beseffen dat vrijheid niet vanzelfspre-
kend is. Het is vaker gememoreerd dat we op gezette tijden een flinke crisis nodig heb-
ben om te ervaren en ons te beseffen dat wij in een relatief comfortabele wereld leven. 
En laten wij als Vriendenvereniging dat positieve inzicht van deze crisis omarmen en 
ons op stoïcijnse wijze richten op het verder ontwikkelen van onze eigen microwereld.

Hierbij gaat het om het continueren van onze activiteiten en op het ontwikkelen en reali-
seren van onze doelstellingen en met het verbinden van onze leden  We gaan door met 
het organiseren van de Filosofische Cafés, de Filosofische wandeling, de jaarlijkse Vrien-
dendag en met het uitbrengen van het Vriendenmagazine  We subsidiëren ook in 2022 
met een groot financieel budget uitzonderlijke publieks-filosofische initiatieven  Over al 
deze activiteiten kun je in dit magazine weer veel informatie vinden 

Ledental
Na jaren van terugloop van het ledental is in 2021 sprake van toename van het aantal 
leden  Daar zijn we uitermate verheugd over! Of het werkelijk een trendbreuk is zal de 
komende jaren moeten blijken, maar vooralsnog koesteren we dit succes  De mogelijk-
heid om voor een jaar gratis lid te zijn wordt door veel mensen gewaardeerd  Afgelopen 
jaar hebben zo’n 75 mensen hiervan gebruik gemaakt  Een aantal daarvan heeft aan het 
einde van het jaar het gratis lidmaatschap omgezet in een betaald lidmaatschap  

Lustrumfeest geannuleerd
Helaas heeft het bestuur in januari moeten besluiten om het geplande lustrumfeest te 
annuleren  De vooruitzichten van de coronacrisis waren dermate zorgelijk, dat verwacht 
kon worden dat het feest niet zonder veel beperkende maatregelen door zou kunnen 
gaan  Onze inschatting was dat maar weinig Vriendinnen en Vrienden zich aan zouden 
melden en het was erg lastig om het programma georganiseerd te krijgen  Achteraf lijkt 
dat besluit misschien niet het juiste besluit, maar achteraf is het altijd makkelijk om keu-
zes te maken  Het lustrumfeest zal pas weer gepland gaan worden op een moment dat 
we de coronacrisis werkelijk achter ons hebben gelaten en we onbezorgd en onbelem-
merd door maatregelen feest kunnen vieren 

Weer fysieke Filosofische Cafés!
In januari hebben we op een laat moment moeten besluiten om het Café over Anna-Ma-
ria van Schurman online te houden  Gelukkig konden we in februari weer fysiek bijeen-
komen  Het Filmcafé over het thema ‘altruïsme en egoïsme’ was goed bezocht door zo’n 
45 deelnemers  Ook het Kids-Café onder leiding van Brenda Raa kon weer gehouden 
worden  Heerlijk dat dit weer kan!

Kitty van der Vliet Symposium
Dit jaar kan, mits het coronamonster zich rustig houdt, gelukkig ook het Kitty van der 
Vliet Symposium gehouden worden  Het Vriendenbestuur en het ISVW-programmabu-
reau hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de invulling hiervan en het is een 
interessant programma met als thema ‘Intieme vreemden’  De keynote wordt gegeven 
door Abdelkader Benali en er zijn lezingen door Tamar de Waal, Sinan Cankaya, Mpanzu 
Bamenga en Kiza Magendane  We dagen je het hele weekend uit om met ons mee èn 
tegen te denken onder het genot van een glaasje, korte wandeling over het Landgoed of 
aan tafel tijdens een lunch of diner 

Door Fred Ahsmann 

Van de voorzitter
Nieuw Vriendenjaar,
oude en nieuwe wegen
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Socratesbeker
Wij hebben een aanvraag voor financiële 
ondersteuning ontvangen van de Stichting 
Maand van de Filosofie  Deze aanvraag 
betreft het subsidiëren van de Socrate-
sbeker, de jaarlijkse prijs voor het beste 
filosofieboek  Het Vriendenbestuur staat 
hier in principe positief tegenover  Het past 
binnen onze kader voor subsidieverstrek-
king en het geeft ons de kans om ons als 
vereniging breed te profileren  Het bestuur 
wil dit echter graag voorleggen aan de le-
den  Dat doen we tijdens de volgende Al-
gemene Ledenvergadering, die op 19 juni 
gepland is  Omdat de uitreiking voor de 
Socratesprijs plaats vindt in april tijdens de 
Maand van de Filosofie heeft het bestuur 
besloten om eenmalig voor de prijs van 
2022 te ondersteunen met een beperkt 
bedrag  

Subsidie Adviescommissie
Voor de subsidieronde van voorjaar 2022 
zijn maar liefst zeven aanvragen binnen-
gekomen  Daarover moet het bestuur de 
komende tijd een oordeel vormen en uit-
eindelijk een besluit nemen  Dat doet het 
bestuur op basis van een advies van de 
nieuwe Subsidie Adviescommissie  Deze 
is in maart geïnstalleerd en bestaat uit de 
volgende personen, die gehoor hebben 
gegeven aan de oproep in het vorige Vrien-
denmagazine: Eite Veening, Lideke Willen-
borg, Rudie Holzhauer  Vanuit het bestuur 
heeft de secretaris (Carry Pannekeet) als 
voorzitter zitting in deze commissie  On-
dergetekende doet ook mee gedurende 
de pilotfase  We zijn heel blij dat we met 
deze commissie de leden de mogelijkheid 
geven om mee te beslissen over de initi-
atieven die we als Vrienden-ISVW gaan 
subsidiëren 

Tot slot
Het afgelopen decembernummer van het 
Vriendenmagazine was op papier en werd 
bij elk lid in zijn brievenbus bezorgd  We 
hebben daar heel veel positieve reacties 
op ontvangen  Voor veel leden is het lezen 
van een digitaal magazine niet echt een 
optie  De keerzijde van een papieren ma-
gazine zijn de kosten  Wij kunnen het ons 
niet zomaar veroorloven om alle vier de 
edities op papier uit te brengen  Daarom is 
deze uitgave weer digitaal  We hopen dat 
deze toch goed gelezen gaat worden  Het 
staat weer boordevol interessante infor-
matie  Hulde aan de redactie, die met veel 
plezier weer hard gewerkt heeft aan deze 
uitgave!

Wat is een vreemde? En wanneer spreek je van intiem? Het zijn woorden die allerlei 
associaties teweeg kunnen brengen; het ligt aan je eigen geest en kader waarin je het 
plaatst en hoe je het opvat  

Soms is vreemd beangstigend, omdat je het oude vertrouwde moet opgeven  Bijvoor-
beeld omdat je nieuwe buurman opeens uit een heel ander land komt  Of je vervreemdt 
van iemand, waarvan je dacht dat die dichtbij stond  Je kunt deze begrippen positief en 
negatief bekijken  Ik denk dat daarbij vooral een open blik belangrijk is  

Wie kunnen dat niet beter dan kinderen en jongeren? Voor hen is ‘vreemd’ vaak niet 
zo vreemd meer  Door de digitalisering maken ze immers gemakkelijk contact met de 
hele wereld  ‘The Global Game Jam’ is daar een mooi voorbeeld van  Programmeurs, 
muzikanten en tekenaars vanuit zo’n 135 landen gaan daarbij in teams aan de slag 
om binnen 48 uur een computerspel te maken  Dat gebeurt in een vriendschappelijke 
sfeer  Live én online hebben de jongeren overal contact door ‘een kijkje’ bij elkaar te 
nemen  Een moderne vorm van connectie! 

In januari 2022 was er tijdens die samenwerking ook een gezamenlijk gevoel voor 
rechtvaardigheid  Toen een bedrijf, dat The Global Game Jam wilde sponsoren, handel-
de in NFT’s, Non-Fungible Tokens en volgens de deelnemers niet ethisch en vervuilend 
bezig was, weigerde men mee te doen en is er voor een andere sponsor gekozen  Zo 
zie je maar, hoe je als ‘vreemden’ op een positieve en verantwoorde manier met elkaar 
om kunt gaan  

Dat kan trouwens ook dichterbij met de nieuwe buren waarmee je een praatje maakt, 
of bij de dementerende man die liefdevol verzorgd wordt door een Marokkaanse met 
hoofddoek  Is zij dan hét voorbeeld van een ‘intieme vreemde’? Over die begrippen 
kunnen we uren door filosoferen  Daar zijn we sterk in bij de ISVW  Als onze intenties 
maar goed zijn, dat is het belangrijkste…

Intieme vreemden

Door Anja Hoogenboom
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Agenda Vrienden Activiteiten 2022
Jaarthema: ‘Geven en nemen in begrensde vrijheid’

DATA VRIENDEN ACTIVITEITEN EN CAFÉS

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 20 februari 2022 15-17 uur Film ‘Locke’ met Tom Hardy  Regie Stephen Knight  Over dilemma’s in het leven en 
het maken van keuzes vanuit egoïsme of altruïsme 

Zaterdag 26 februari 2022 Lustrumviering Vrienden  Afgelast! Het Lustrum vieren we op een latere datum 

 Dinsdag 1 maart 2022 Uiterste datum voor het indienen van subsidieaanvragen voor uitzonderlijke initia-
tieven op het gebied van de publieksfilosofie 

Zondag 20 maart 2022 15-17 uur Café met thema ‘Gesprekshonger’ met een inleiding door Dr  Wim de Jong, die 
uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de maatschappelijk impact van zuil over-
stijgende gesprekken van de Nederlandse elite 

Zaterdag 30 april 2022 Besluit subsidieaanvragen voorjaar 2022 

Weekend 23-24 april 2022 Kitty Symposium, weekendprogramma i s m  ISVW  Thema van het symposium is 
‘Intieme Vreemden’  Met o a  Abdelkader Benali 

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 12-13 30 uur ALV

Zondag 19 juni 2022 14-17 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 

Maandag 1 augustus 2022 Uiterste datum voor het indienen van de ANBI-subsidieaanvragen voor uitzonder-
lijke initiatieven op het gebied van de publieksfilosofie 

 Vrijdag 30 september 2022 Besluit subsidieaanvragen najaar 2022 

Zondag 18 september 2022 15-17 uur Filosofische stadswandeling 

Zondag 16 oktober 2022 15-17 uur Café met thema ‘Geven voor leven’ 

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  Deze commissie streeft naar variëteit 
en afwisseling in de onderwerpen en beoogt de relatie tussen belangstellenden in publieksfilosofie te verdiepen en te versterken 
    Tijdens ieder café is er tegelijkertijd een Kidscafé met Brenda Raa  Zodat kinderen en kleinkinderen ook mee kunnen filosoferen!

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 belang-
stellenden en 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 overwe-
gingen graag met jullie delen in dit Vriendenmagazine. Deze keer is Leo weer aan de beurt.

Vorig jaar bezocht ik met mijn vrouw Wilma de 
fraaie stad Oudewater  Dit is de oudste stad in de 
provincie Utrecht met echte stadsrechten (sinds 
1265 n C )  Voordat we de Heksenwaag zouden 
bezoeken, informeerden we bij de VVV naar de 
mogelijkheden voor een historische stadswan-
deling”

In het portiek bij de VVV stond een klein oud wit 
boekenkastje met enkele ‘meeneemboeken’  Tot 
mijn vreugde zag ik daar de Encyclopedie van de 
Filosofie staan die door uitgeverij BOOM is uit-
gegeven in 2007  583 Bladzijden met filosofische 
rijkdom  Sinds die tijd lees ik zo nu en dan in die 
encyclopedie  Gewoon van A - ‘aangeboren be-
grippen’ tot Z - ‘zuivere rede’  Ook gebruik ik hem 
ter voorbereiding op de filosofische cafés om me 
wat meer te kunnen verdiepen in het onderwerp 
dat aan de orde is  Bij de B in de encyclopedie 
kwam ik Johannes Diderik Bierens de Haan te-
gen  Bij de ISVW geen onbekende: Er is naar 
deze professor doctor in de filosofie zelfs een zaal 
vernoemd  In de encyclopedie staat over hem ge-
schreven:
‘Bierens de Haan, J D  - Begonnen als Nederlands 
Hervormd predikant, maar wijdde zich later ge-
heel aan filosofische en literaire studies  Geen an-
dere filosoof heeft in de periode tussen de twee 
wereldoorlogen zulke grote groepen in woord en 
geschrift bereikt, mede door zijn prachtige stijl ’ 

Zijn protestantse achtergrond en zijn 
latere bekering tot het filosofisme 
wekten mijn interesse en ik besloot 
op Boekwinkeltjes nl (met meer dan 
duizend antiquariaten en miljoenen 
boeken) te kijken of ik een van zijn 
boeken nog kon aanschaffen  Daar 
vond ik welgeteld één boek met de 
titel ‘Het rijk van de geest’ uitgege-
ven door uitgeverij Ploegsma in Zeist 
in 1938  Het boek heb ik besteld, ge-
lezen en het heeft mij aan het den-
ken gezet  Ik zal jullie proberen daar-
in mee te nemen 

Bierens de Haan is sterk geïnspireerd 
door Plato, zijn ideeënleer en Spino-
za, god als werking van de natuur  Hij 
veronderstelt dat wat wij waarnemen 
geen werkelijkheid buiten ons is, 
maar ten diepste een werkelijkheid 
is in onze denkende geest  Hoewel het schijnbaar voor de hand ligt dat onze 
zintuiglijke waarneming slechts door onze denkende geest opgenomen wordt, 
schrijft Bierens de Haan dat het waarnemen van een object aanleiding geeft 
tot anamnese, tot het her-inneren: Het denken ontdekt in zichzelf het object 
dat waargenomen wordt en maakt dat tot subject  Het subject in de denkende 
geest schept verband, samenhang, regelmaat en brengt zo in de geest de 
gedachte aan het object voort  Wat wij als werkelijkheid ervaren, is zogezien  

een gedachte over de werkelijkheid die in de geest geschapen is  Op het 
eerst oog een klassiek voorbeeld van idealistische filosofie dat al bij Plato te 
vinden is  Toch onderscheidt Bierens de Haan zich van het Grieks-Platoons 
denken door in zijn filosofie een verbinding te maken met het denken van 
Spinoza over de werking van de natuur  Volgens de joodse Baruch Spinoza 
(1632-1677) vallen werkelijkheid en het goddelijke samen  Voor die opvatting 
is hij hoogst waarschijnlijk uit de Joods-Portugese synagoge in Amsterdam Door Leo v d  Meij

In het portiek bij de VVV stond een klein oud 
wit boekenkastje met enkele ‘meeneemboeken’. 
Tot mijn vreugde zag ik daar de Encyclopedie 
van de Filosofie staan die door uitgeverij BOOM 
is uitgegeven in 2007.

Over onze waarneming en Bierens de Haan 
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Filosofie aan de Keukentafel

Wat als iedereen normaal is … 
Béla:  Weet je wat ik niet normaal vind?
Ik:  Nee.
Béla:  Allemaal plastic op de grond gooien.
Ik:  Waarom is dat niet normaal?
Béla:  Omdat je het wel moet opruimen, want anders is het slecht voor 
 de natuur.
Ik:  Bedoel je dat het niet mag?
Béla:  Het mag niet.
Ik:  Ah ok.
Béla:  [fluisterend] Mama, dit is niet voor het gesprek, maar Jona zegt 
 dat vliegtuigen goed voor de natuur zijn.
Ik:  Oh echt?
Béla:  Ja gek hé? [Weer hardop] Zo nu kun je weer verder vragen.
Ik:  Ken je een normaal iemand?
Béla:  Ja, mijn moeder.
Ik:  Ik?
Béla:  Ja, omdat je lief bent. 
Ik:  En moeders zijn altijd lief, want dat is normaal.
Béla:  Sommige moeders zijn wel streng.
Ik:  Wat betekent ‘normaal’ eigenlijk?
Béla:  Dat weet ik niet.
Ik:  Ah ok. Nou als iets niet normaal is, dan is het gek. Zitten er gekke
 kinderen bij jou in de klas?
Béla:  Ja, een jongetje wil altijd speelgoed mee naar huis nemen. 
 Maar dat is van school!
Ik:  Dat mag niet, nee.
Béla:  Er is ook iets wat ik léuk vind, en wat ik níet leuk vind.
Ik:  Ja natuurlijk. Wat vind je dan leuk?
Béla:  The final countdown.
Ik:  Dat liedje luister je nu heel vaak.
Béla:  En wat ik niet leuk vind: Kinderen voor Kinderen. Mijn broer vindt 
 dat wel leuk. Dat is trouwens wel normaal, dat hij dat leuk vindt. 

Béla (5 jaar) en zijn moeder Claudia 
(42 jaar, filosoof en communicatiespe-

cialist) voeren een klein gesprek over 
grote onderwerpen 

“Plastic op de grond gooien, dat is niet normaal!”

gemeente gezet  Het voor Spinoza zich herhalende, goddelijke, 
scheppende element in of van de Natuur, waarmee het zichzelf 
in stand houdt (mits wij het niet vernietigen), komt bij Bierens de 
Haan op eenzelfde wijze scheppend actief in de denkende geest 
terug  De denkende geest is niet slechts de ontvanger van wat 
de zintuigen waarnemen, maar het is de scheppende, goddelijke 
kracht zoals Spinoza beschrijft, die een werkelijkheid geeft in het 
waarnemen  

Waarom is het scheppend denken zo belangrijk geweest voor 
deze voormalige protestantse, Hervormde predikant? In mijn op-
tiek heeft Bierens de Haan geprobeerd om het klassieke, religi-
euze idee van een Scheppende kracht, Die aan het begin van al 
het leven staat, te kunnen laten staan, maar dan ingebed in een 
filosofisch kader  Of dat gelukt is laat ik aan de lezer over, maar 
het geeft te denken 
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Prins Hendrikkade 123h                          3071 KL  Rotterdam 
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Wilt u een verslag in de vorm 
van tekeningen?

Heeft u behoefte aan het 
visualiseren van uw vraagstukken?

Zoekt uw team begeleiding op
weg naar een nieuwe visie?

Mark de Koning cartoonist en organisatieadviseur
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DE VERTRAAGDE TIJD 
Boeken – Books – Bücher – Livres 

 
Specialisaties: 

Filosofie – Literatuur - Rusland 
 

Peter Jansen 
Boekenmakelaar 

 
M   06 836 00 236 
E    pjotr.jansen@planet.nl 
 
- Levering nieuwe en/of 2e hands boeken 
- Verkoop op locatie 
- Inkoop  
- Toesturen Boeken-attenderingen (via mail) 
- Boeken zoekdienst 
- Literatuurlijsten 

DE VERTRAAGDE TIJD
Boeken – Books – Bücher – Livres

Specialisaties: Filosofie, Literatuur, Rusland

Peter Jansen
Boekenmakelaar
M 06 8360 0236
E pjotr.jansen@planet.nl

• Levering nieuwe en/of 2e 
hands boeken

• Verkoop op locatie
• Inkoop

• Toesturen Boeken-attende-
ringen (via mail)

• Boeken zoekdienst
• Literatuurlijsten Al-Andalus

Cursussen en 
denkwerken 
op locatie in
 Zuid Spanje

Geschiedenis 
en Filosofie

www.alpujarras.nl

Alpujarras Academy

Iedereen kent het wel. Ongemakkelijk begeef je je naar een locatie. Die kan op een in-
dustrieterrein liggen, of in een kantoorpand, maar altijd op een plek die je nog niet kent.

Je gaat met een groep onbekende mensen een cursus of training volgen om jezelf ver-
der te ontplooien  Je kijkt de kat uit de boom, de mensen zijn vreemd voor jou  Zo ook 
de trainer en de omgeving, maar het is wel de plek waar jij later jouw diepste gevoelens, 
gedachten en emoties zal delen  Hoe kan het toch dat dit keer op keer werkt? Waarom 
je jouw intimiteit eerder durft te delen met vreemden, maar vaak niet met de mensen 
die je dicht om je heen hebt en jouw liefde en vriendschap mogen ervaren  

Is het de beslotenheid van de ruimte? Het feit dat deze mensen jou niet kennen? Of 
gewoon omdat je doelbewust deze training wil doen, net zoals alle andere deelnemers 
aan deze training hetzelfde doel als jij hebben? Feit is wel dat 99% van de deelnemers 
er 100% voor gaat  Je hebt ten slotte zelf de keuze gemaakt om deze training te volgen 
en vaak zijn deze trainingen behoorlijk prijzig 

Zelf heb ik afgelopen anderhalf jaar drie intensieve trainingen gevolgd voor mijn zelf-
ontwikkeling en heb daar zeer mooie mensen leren kennen  Mensen die ik normaal 
nooit zou spreken, of überhaupt ontmoeten  Doordat we gezamenlijk gingen voor onze 
persoonlijke ontwikkeling, kwamen we nader tot elkaar en deelden onze diepste gehei-
men en gevoelens  Op dit moment heb ik nog steeds contact met een groot aantal van 
hen  We wonen verspreid over het land en zullen niet zo gauw met elkaar optrekken in 
het dagelijks leven  Toch kan ik hen altijd om advies vragen en kan ik nieuwe inzichten 
delen, waardoor deze groep mensen die vreemden voor mij waren, toch heel intiem 
met mij het leven delen 

Door Miriam Rybier

Hoe intiem kun je worden met een vreemde?
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Filosofisch Lexicon
Emergentie

Direct na zijn overwinning op het racecircuit van Abu Dhabi, waar-
mee hij wereldkampioen werd in de koningsklasse Formule 1, ging 
hij door zijn knieën en liet zijn hoofd rusten op de linker achter-
band van zijn bolide  Het waren die harde banden, die vlak voor 
de laatste ronde nog waren gewisseld, die hem het laatste duwtje 
richting overwinning hadden gegeven  Het is daarom alsof hij zijn 
racemachine bedankt voor die op het laatste moment afgedwon-
gen zege op Lewis Hamilton, die tot vlak voor de adembenemen-
de inhaalmanoeuvre van Verstappen zich nog kampioen waande 

Volgens Hans Aarsman die deze foto selecteerde voor zijn donder-
dagse fotorubriek in de Volkskrant laat Verstappen met zijn nederi-
ge buiging zien dat hij, net als Aarsman zelf, gelooft dat alle materie, 
dus ook raceauto’s, een eigen ziel hebben  Hoe dan ook, of dat 
waar is of niet, het beeld is sterk genoeg om ons te laten denken 
dat hier door de fotograaf een sacraal moment is vastgelegd 

Waar het mij om te doen is, dat hier goed te zien is hoe de mens 
met behulp van een heel complex aan artefacten de emergentie 
‘racebolide’ weet te creeëren die in staat is om snelheden te be-
reiken waartoe geen enkel ander voertuig op de begane grond in 
staat is  Wat zijn dat: artefacten? Wie dit racemonster deconstru-
eert in de verschillende onderdelen waar het uit bestaat en deze 
onderdelen als aparte onderdelen analyseert, kan maar tot één 
conclusie komen: al deze materialen zijn afkomstig uit de natuur, 
maar bestaan na menselijke bewerking niet meer in dezelfde hoe-
danigheid waarin ze verkeerden, voordat ze door de mens uit die 
natuur gewonnen werden  Wie die onderdelen na deze decon-
structie weer bij elkaar voegt, maakt er een emergentie (samen-
voeging) van met een bijzondere eigenschap: de som der delen is 
meer dan de afzonderlijke delen bij elkaar opgeteld  Dit racemon-
ster kan daarom snelheden bereiken van boven de 300 km per 
uur, zonder dat de veiligheid van de coureur in gevaar is 

Dat samenstel van onderdelen en de hele organisatie eromheen – 
renstallen, wedstrijdorganisatie enzovoorts – is het werk van nauw 
met elkaar samenwerkende mensen, die samen voor het spektakel 
zorgen waarin Verstappen kan excelleren  Als we ervan uitgaan dat 
het gebaar van Verstappen een eerbetoon is, is het dus eigenlijk 
ook een eerbetoon aan het teamwork tijdens de race en aan het 
vernuft van de constructeurs, die dit mogelijk hebben gemaakt 

Maar waarom doen mensen dat? Zo’n machine ma-
ken? En waarom omringen wij mensen, die leven in 
wat wij de beschaafde wereld noemen, ons met hon-
derden, duizenden, misschien wel miljoenen, door 
ons bedachte voorwerpen, machines, installaties en-
zovoort? Daar is maar een antwoord op: wij doen dit 
uit doodsangst  De mens is, zo zegt Nietzsche, het 
onvoltooide dier  Zonder die kunstmatige wereld zou 
de mens verloren zijn  Als Verstappen met snelheden 
van boven de 300 km per uur over het circuit raast, 
is het alsof hij de adem van de dood in zijn nek voelt 
hijgen  Alsof hij zijn eindigheid voor wil blijven  Dat gaat 
hem uiteindelijk niet lukken, want dood gaat hij toch 
wel  Maar niet als coureur  Als alles in zijn leven blijft 
werken zoals het moet, inclusief zijn eigen lichaam, zal 
hij op hoge leeftijd niet op een racecircuit, maar in zijn 
eigen bed overlijden  En dan komen er necrologieën in 
de kranten, die hem herdenken als de jongste coureur 
die ooit wereldkampioen werd in de Formule 1 

Dat willen wij natuurlijk allemaal; een hoge levens-
verwachting  De kans daarop is in de afgelopen twee 
eeuwen alleen maar groter geworden  Dankzij ons 
wetenschappelijk en technologisch vernuft  Maar hoe-
lang nog? Komt de finish niet steeds meer in zicht? 
Raakt de motor van onze planeet niet steeds meer 
oververhit  Zal ons gezonde verstand het uiteindelijk 
winnen van onze doodsangst?

De wereld van de filosofie is er een vol van verwondering en van wijsheid. Toch maken filo-
sofen 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 we-
reld 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 E van emergentie. Door Stefan Steenkamp 

Verstappen in aanbidding voor zijn prijswinnende artefact
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Boekrecencie
Het Zelfgekozen Levenseinde, Klaas Rozemond
ISVW Uitgevers 2021

De 88-jarige Loes en 
de 74-jarige Monique 
willen samen sterven. 
Loes heeft een 
spierziekte en Monique 
begint te dementeren.

Door  Frans v d  Lem

Het boek, 220 blz., zit doordacht in elkaar. Het begint met een overzicht van 
heldere compacte samenvattingen van alle hoofdstukken. Daarmee belandt 
de lezer meteen midden in de materie. 

De eerste zin van de achterflap van het boek geeft precies aan wat de titel 
doet vermoeden; ‘Het zelfgekozen levenseinde is een juridisch en filosofisch 
pleidooi voor het recht van ieder mens om over zijn of haar levenseinde te 
beschikken’  Doch in de tweede zin volgt al een omslag, in ieder geval taal-
kundig  ‘Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft ieder 
mens het recht om te bepalen op welke wijze en op welk moment zijn of haar 
leven moet worden beëindigd ’ Dus ieder mens is wél gerechtigd om zelf te 
bepalen wanneer en hoe hij wil sterven  Maar de uitvoering van dit besluit 
wordt toch weer op het bord van een ander neergelegd 

In de Japanse film ‘De ballade van Narayama’, die we in 2021 tijdens ‘coro-
natijd’ in ons Filosofisch Café hebben behandeld, is het cultureel bepaald 
dat ouderen zich in hun 70ste levensjaar terugtrekken om te gaan sterven  
Eveneens ligt het in het lot beschoren dat de oudste zoon zijn overgeble-
ven ouder naar boven op de berg draagt  Er is wel leed van het afscheid  
Maar geen discussie  En geen gemanipuleer  Die associatie kreeg ik toen ik 
het boek van Rozemond in handen kreeg  Ik raakte in eerste instantie met 
dankbaarheid vervuld  Wezenlijk respect voor het zelfbeschikkingsrecht zou 
de maatschappij aanzienlijk gezonder kunnen maken  Want dan vervalt het 
dilemma van velen om almaar krampachtig de gevolgen moeten zien te voor-
komen dat ziekelijke partners middels suïcide-dreiging de onderlinge relaties 
blijven dicteren 

In tweede instantie blijkt het betoog van Rozemond toch vooral de vorm en 
de uitvoering van de euthanasiewet te betreffen  Ook Relevant, het tijdschrift 
van de NVVE, dat onlangs op de deurmat viel, handelt in het februarinummer 
over de 20-jarige totstandkoming van die Euthanasiewet  Los van waar de 
wet in aanleg voor bedoeld is, te mogen sterven en nodeloos lijden te voor-
komen, heb ik bij heel wat levenden het lijden zien verlichten  Het feit dat de 
keuze er uiteindelijk was, gaf velen weer perspectief om verder te leven, waar-
door de trein en de strop aan obsessieve zuigkracht verloren  Een illustratief 
voorbeeld waarvoor de wet inderdaad bedoeld is, konden we 14 februari 2022 
aanschouwen bij 2Doc op NPO2  De 88-jarige Loes en de 74-jarige Moni-
que willen samen sterven  Loes heeft een spierziekte en Monique begint te 
dementeren  De geliefden zijn steeds meer van elkaar afhankelijk en willen 
ondraaglijk lijden niet afwachten 

Als cafécommissie hadden we Klaas Rozemond willen uitnodigen om over 
zijn boek een voordacht te houden tijdens een Filosofisch Café, totdat bleek 
dat de ISVW zelf al een debat hadden gepland voor 27 mei 2022: ‘Kun je 
dood willen?’ Tijdens dit debat gaan Paul van Tongeren en Klaas Rozemond 
met elkaar in gesprek over de filosofische aspecten van de wil het eigen leven 
te beëindigen  Als een van de eerste activiteiten op het landgoed zelf, bren-
gen we dit debat graag onder de aandacht  De laatstgenoemde film ‘Voor-
goed samen, over de laatste maanden van Loes en Monique, kunnen wij 
voorafgaand warm aanbevelen 
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Oom Bennie

Door Rity van der Avoort

Als Jet de deur van de ziekenzaal open-
duwt, ziet ze voor het raam een groot 
bord staan  Ze leest erop wie gastvrouw 
en wie verpleegkundige is op deze re-
genachtige zondag  Dat zijn Patricia en 
Saar  Ze staan allebei naast het bed 
waar Oom Bennie (91 jr ) ligt  Twee jonge 
vrouwen  “Ja meneer Neykamp, we gaan 
even bewegen hoor  Da’s goed voor u!” 
zegt Saar kordaat tegen Oom Bennie  
Hij maakt geen enkele aanstalten om 
uit bed te komen en kijkt ons met op-
getrokken wenkbrauwen aan  “Wie bent 
u?” vraagt Saar aan Johan en Jet  “Ik 
ben zijn neef” zegt Johan “en we wonen 
al jaren samen in een gezin”  Ze hoort 
het al niet meer en gaat bezig met het 
wegschuiven van apparaten waarmee 
daarnet bloeddrukonderzoek is gedaan  
Johan kijkt haar afstandelijk aan en Jet 
ziet aan de blik in zijn ogen dat hij Saar 
nu al niet meer aardig vindt  “Hij kan 
waarschijnlijk morgen alweer naar huis, 
want technisch gezien is alles in orde  
Meneer Neykamp is alleen onzeker, dat 
is het probleem” zegt ze met een des-

kundig gezicht  De beide vrouwen groe-
ten en verlaten de zaal terwijl ze Jet en 
Johan nog even op het hart drukken dat 
ze eigenlijk maar met één persoon op 
bezoek mogen komen vanwege coro-
na  “Dat zijn nu eenmaal de regels in dit 
streekziekenhuis”, aldus Saar  

“Hallo Oom Bennie, hoe gaat het met 
je?” vraagt Johan opgewekt  “Goeoed” 
antwoordt hij  Een antwoord dat hij al-
tijd geeft, ook als het niet goed gaat  Een 
paar weken terug trof hem een hersen-
infarct maar niemand had het echt in de 
gaten  Pas toen hij zijn vaste stoel niet 
meer uit kon komen en steeds moeilijker 
ging praten, werd de dokter gebeld  

Oom Bennie werd lid van het gezin op 
het moment dat zijn zus trouwde met 
Henk  Inmiddels zo’n jaar of 60 gele-
den  Broer en zus kwamen uit een gezin 
van 13 kinderen  Sindsdien woont Oom 
Bennie in huis  Johan weet niet beter 
of hij was er altijd  Als metaalbewerker 
werkte hij in de DRU-fabriek en ging op 
zondag in zijn witte overhemd en band-
plooibroek biljarten in het Achterhoeks 
dorpscafé, samen met zijn maten  Al 
slingerend liep hij dan weer naar huis  
Alleen op zondag dronk hij een biertje  
In huis werd hij steeds meer de kracht 
waar veel op dreef  Hij maaide het gras, 
verzorgde ganzen, kippen en konijnen 
achter het huis en met zijn fretten hielp 
hij mee als de mannen gingen jagen  Een 
sterke kerel die weinig woorden nodig 
had  Verlegen ook  Het had een hele tijd 
geduurd voordat hij Jet aan durfde te kij-
ken toen ze verkering kreeg met Johan  
Omdat hij nogal binnensmonds praat 
in het Achterhoeks dialect, verstaat ze 
hem het grootste deel van de tijd niet  
Dan zegt ze maar “jaja” en lacht wat, kijkt 

hulpeloos naar Johan die dan vertaalt 
wat Bennie gezegd heeft  Voor Jet zal 
hij altijd een vreemde in een vertrouwde, 
intieme omgeving blijven  Ze hoort van 
Johan dat hij vroeger veel van oom Ben-
nie heeft geleerd  De grote Malle Pietje 
schuur achter het huis aan de Oude IJs-
sel stond nog niet zo lang geleden vol-
gepropt met rattenvallen, werkbanken, 
zaag-, boor-, frees-en maaimachines, 
gereedschap en hout  De konijnen wer-
den achter het huis door hem geslacht 
en hingen daarna een paar dagen aan 
een spijker te versterven  Johan zag als 
kind de manier waarop Bennie met de 
dieren omging, respectvol zonder vals 
sentiment  Niemand in de familie wist of 
hij ooit een vrouw had gekust, zeker was 
dat hij het dorp nooit uit was geweest 

en de boodschappen lopend deed  
Een fiets bezat hij niet  Heel vroeg in de 
ochtend jutte hij achter een kruiwagen 
door het dorp en nam alles mee wat 
misschien bruikbaar was en door dorps-
genoten bij het vuil op straat was gezet  
Glazen schalen, stoelen, krukjes of ser-
viesgoed, alles verdween in de kasten of 
in zijn schuur… voor het geval dat 

Nu ligt deze sterke man in een zieken-
huisbed  Zijn spierkracht is verdwenen 
en als hij opstaat uit bed, staat hij onze-
ker op zijn benen achter zijn nieuwe rol-
lator  “Het wordt nooit meer als vroeger” 

hoort Jet hem fluisteren  Zijn ogen staan 
vol verdriet  Het is de enige klacht die Jet 
ooit van hem hoort  Oom Bennie weet 
dat het niet meer goed komt  

Voor Jet zal hij altijd een vreemde in een vertrouwde, intieme 
omgeving blijven.
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Less than strangers
Tracy Chapman

You and me
Had some history

Had a semblance of honesty
All that has changed now

We shared words
Only lovers speak

How can it be
We are less than strangers?

Oh, it hurts to lose in love
Let anger and cruelty win

It’s unfair that you doubt your feelings
And that you’ll ever love again
Know that hearts can change

Like the seasons and the wind
But when I said forever

Thought that we’d always be friends

But you and me had some history
Had a semblance of honesty

All that has changed now

We shared words
Only lovers speak

How can it be
We are less than strangers?

Thought I saw you yesterday
Thought I passed you on the street

I swear I saw your face
I was not imagining

You stole a glance my way
You walked away from me
My heart it may be broken
But my eyes are dry to see

You and me had some history
Had a semblance of honesty

All that has changed now

We shared words
Only lovers speak

How can it be
We are less than strangers?
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Even voorstellen
Ik ben Rob Risseeuw  

In de zomer van 2020 maakte ik voor het eerst kennis met de ISVW 
en volgde ik de Summerschool ‘Inleiding in de westerse filosofie’  Wat 
een cadeautje! Het gaf mij een prachtige overview van de filosofische 
ontwikkelingen in de inspirerende ambiance van de ISVW  Aangezien 
ik met veel verfrissende gedachten op de fiets naar huis ging na de 
door mij gevolgde Summerschool, hoop ik nog veel inspiratie bij de 
ISVW op te doen  In het verleden heb ik mezelf niet de tijd gegund 
om mij te verdiepen in het domein van de filosofie, terwijl dat wel altijd 
een aantrekkingskracht op me uitoefende  Vooral de interactie tussen 
filosofie en geschiedenis vind ik een boeiend domein  Vorig jaar heb ik 
een inleiding in de Chinese filosofie gedaan  Nu mijn pensioen over een 
paar maanden ingaat, kijk ik erg uit naar de twee Summerschools en de 
Masterclasses Hannah Arendt waarvoor ik mij heb aangemeld 

Nakauwen op wat ik aan nieuwe gedachten meekrijg de komende 
periode, zal ik vooral doen op de langeafstand fietstochten door Europa 
die ik samen met mijn vrouw veelvuldig maak 

Rob Risseeuw

Aankondiging!
De Dag van de Filosofische Praktijk
16 april 2022

Voor iedereen die open staat voor filosofie!
Tijdens de Maand van de Filosofie 2022, op zaterdag 16 april, is 
de eerste ‘Dag van de Filosofische Praktijk’ op de Internationale 
School Voor Wijsbegeerte in Leusden  Op deze Dag staat de 
Filosofische Praktijk in de breedste zin van het woord centraal  
Iedereen, die open staat voor filosofie, is welkom om kennis te 
maken met de Filosofische Praktijk 

Leden van de Vereniging Filosofische Praktijk, van Socratisch 
begeleider tot kenner van de existentiële filosofie en van organi-
satiefilosoof tot kinderfilosoof, bieden de hele dag een program-
ma aan met interessante lezingen, workshops en praktijksessies 
voor zowel beginners als gevorderden 

De dag wordt geopend met een lezing ‘Filosofie als Levenswijze’ 
door Denker des Vaderlands, Paul van Tongeren  We eindigen 
met een lezing over Ubuntu door Leontine van Hooft  En daar 
tussendoor kun je deelnemen aan een uiteenlopende reeks van 
workshops, lezingen en praktijksessies  Het programma wordt 
tot april verder aangevuld 

Aanmelden? Kijk dan hier:   http://www verenigingfilosofischepraktijk nl/dag-van-de-filosofische-praktijk/
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Filosofie aan de Keukentafel

Wat als iedereen normaal is … 
Ik:  Ken jij een normaal iemand?
David:  Niemand is normaal  Je hebt geen normale of niet-

normale mensen  Iedereen is zoals ie is  
Ik:  Maar soms noem je iets toch wel ‘normaal’?
David:  Ik heb een bureau onder mijn bed  Dat is voor mij 

normaal  Maar voor sommige mensen niet  
Ik:  Waarom is dat dan normaal voor jou?
David:  Omdat ik zo’n bed en bureau heb 
Ik:  Dus als je iets gewend bent, dan is het normaal?
David:  Ja 
Ik:  En wat je niet gewend bent, dat is niet normaal 
David:  Met carnaval ging ik als Sneeuwwitje verkleed  Dat was 

niet normaal 
Ik:  Ok, dus als de meeste mensen iets normaal vinden, dan 

is het normaal  
David:  Vaak wel ja 
Ik:  Je zei net dat niemand normaal is  Zitten er bij jou in de 

klas dan helemaal geen normale kinderen?
David:  Nou… Iedereen is speciaal  Iedereen is zoals ie zelf is, en 

dat is voor hem dan normaal  
Ik:  Dus iets wat je altijd doet en gewend bent, is normaal 
David:  Je kunt wel zeggen dat de ene mens normaler is dan de 

andere mens 
Ik:  Hoe normaal ben jijzelf dan eigenlijk?
David:  Dat kan ik niet zeggen, want ik ben mezelf gewend  Dat 

kan alleen iemand anders zeggen  Dus wat vind jij?  Ben 
ik normaal?

Ik:  Ja, volgens mij wel  En hoe normaal vind je mij?
David:  Eerlijk?
Ik:  Eerlijk!
David: Je bent soms wel een beetje te enthousiast  Dan ga je 

helemaal gillen enzo 
Ik:  En dat vind je niet normaal?
David:  Nee 

David (10 jaar) en zijn moeder Claudia 
(42 jaar, filosoof en communicatiespe-
cialist) voeren een klein gesprek over 
grote onderwerpen 

“Als de meeste mensen iets normaal vinden, dan is het normaal.”
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Intieme vreemde
Na een conferentie over Vrede en Veiligheid in Milaan kon ik nog net mijn vliegtuig ha-
len. Als laatste stormde ik het toestel in en liet me in de laatste open stoel vallen, naast 
een vreemde vrouw. 

Ze vroeg, na mijn zucht, wat ik in Milaan had gedaan en ze was verbaasd toen ik ant-
woordde: de conferentie over Vrede en Veiligheid…maar wat heeft u daarmee? Binnen 
vijf minuten hadden we het over de grote vragen van het leven  Dat kwam waarschijn-
lijk omdat ik toen mentaal in een diep dal zat  Een paar dagen daarvoor was ik in de 
Tweede Kamer door vriend en vijand met de grond gelijkgemaakt  Ik was in die tijd 
als slavist, woordvoerder Oost-Europa en ik had naar aanleiding van het conflict in 
Joegoslavië voorzichtig in de pers gesuggereerd op Servische militaire doelen bom-
bardementen uit te voeren 

Deze vrouw voelde blijkbaar mijn diepe onvrede, want ze pakte een boekje uit haar tas 
en hield het me voor  “Hier”, zei ze, “leg het op uw nachtkastje en lees er iedere avond 
een stukje uit…” Ik las: ‘Marcus Aurelius, persoonlijke notities’  Door haar empathisch 
gebaar werd Aurelius voor mij vele jaren een intieme vreemde  De vrouw heb ik jammer 
genoeg nooit meer gezien, maar tot op de dag van vandaag herinner ik me óók haar 
als een intieme vreemde 

Onlangs werd ik 80 en sloot gevoelsmatig mijn ‘levenswedstrijd’ af  Dat was ’t dan… 
voelde ik  Ik troostte me met de hoop dat ik van GodNatuur nog wat blessuretijd zou 
krijgen en misschien nog tweemaal een verlenging  Maar daarna zou ik het hoofd die-
nen te buigen want de uiteindelijke strafschoppen zou ik natuurlijk verliezen  Zij had de 
natuurwetten aan Haar zijde  Onder invloed van deze confronterende reflectie las ik 
weer eens in Marcus Aurelius  En zijn woorden deden me berusten:

“Waarom zouden wij bang zijn voor veranderingen? Zonder verandering komt im-
mers niets tot bestaan  Daar alle lichamen één zijn met GodNatuur en ook onze 
ledematen één organisme vormen stromen ze aan het einde van het leven weer uit 
in de universele substantie  Hoeveel belangrijke mensen van statuur zijn niet reeds 
door de eeuwigheid verzwolgen? Maar bedenk dat alles wat u ziet door Haar, die 
het Al bestiert, in een staat van voortdurende verandering wordt gehouden  Voort-
durend maakt Zij uit de substantie andere dingen en daaruit weer andere, omdat het 
universum eeuwig is  Het vlechtwerk dat de deeltjes bijeen houdt, valt uiteen en de 
elementen die ontbonden worden, worden verstrooid tot vernieuwing  Wat ontstaat, 
ontstaat niet van buiten het universum, wat sterft verdwijnt niet uít het universum  
Iedere oorzaak wordt opgenomen in de universele Rede en spoedig verzinkt de her-
innering aan de dingen in de eeuwigheid  Door alles te aanvaarden zoals het komt, 
neemt U in de juiste maat aan alles deel 

Er rest U nog maar weinig tijd  Leef als op een berg of in een dal  Het maakt immers 
geen verschil of U hier of daar leeft als U maar in waarheid volgens de Natuur leeft  
Dan zult ge een mens zijn die de scheppende kosmos waardig is  Bedenk: U bent 
niet meer dan herfstbladeren in de wind…

Wat verlangt ge? Nog langer in leven blijven? Wees niet bedroefd over het gegeven 
dat ge door de dood van alle schoonheid en lieflijkheid wordt beroofd  Verdriet daar-
over is in strijd met eerbied voor de universele rede  Waarom zoudt ge langer willen 
leven? Kijk achter u naar wat is geweest, en voor u naar wat u nog denkt te ontvan-
gen  Haal uw schouders op: langer leven is immers meer van hetzelfde  Doodsangst 
is een redelijk mens onwaardig?” 

Door Ton de Kok

Onlangs werd ik 80 
en sloot gevoelsmatig 
mijn ‘levenswedstrijd’ 
af. Dat was ’t dan…
voelde ik. Ik troostte 
me met de hoop dat 
ik van GodNatuur nog 
wat blessuretijd zou
krijgen en misschien 
nog tweemaal een 
verlenging.
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In het project past Tim de Mey kennisleer toe op urgente maatschappelijke vraagstukken in 
het huidige politieke en publieke debat  Hij gaat het komende jaar zijn expertise inzetten bij de 
ISVW  Wat gaan de Vrienden en andere belangstellenden hiervan merken? De Fellow heeft 
een Basiscursus Waarheidsliefde gemaakt die door de ISVW in de laatste drie maanden van 
dit jaar van start gaat 

Fellowship ISVW Update
De Vrienden ondersteunen sinds januari dit jaar voor het eerst het Project Fellowship. De Fel-
low is in dit geval Dr. Tim de Mey, universitair docent theoretische filosofie aan de Erasmus 
School of Philosophy. Twee belangrijke thema’s in dit project zijn; waarheidsliefde en waar-
heidsverval. Tim bijt als eerste Fellow de spits af!

De cursus beslaat uit vijf blokken:
1  Feilbaar en feitelijk; wat is waar en wat nemen we voor waar aan?
2  Twijfelzaaiers;  wat is gezonde twijfel en wanneer wordt onnodig twijfel gezaaid?
3  Over kletskoek; wat is een zinnig of onzinnig overtuigingssysteem?
4  Informatiebronnen; hoe maken we onderscheid tussen betrouwbare en onbetrouwbare bronnen?
5  Vrije meningen; hoe kunnen we feiten meer laten wegen dan meningen bij vrije meningsuiting in het publieke debat?
 
Het basismateriaal voor de Basiscursus is het Basisboek kennisleer (ISVW-uitgevers), een Massive Open Online Course (MOOC) 
getiteld ‘Voor zover we weten’ een vlog met de naam ‘Studio Pyrro en een video essay 

Dr  Tim de Mey zal in het Filosofisch Café van mei een presentatie geven van zijn project 

Na mijn arbeidzame leven als arts ben ik voorganger geworden in een verpleeghuis  De 
oecumenische zondagsvieringen die in een klein kapelletje plaatsvinden, worden altijd 
opgeluisterd door een klein groepje muzikanten en zangers  De bezoekers zijn vooral 
bewoners, hun familie en de vele vrijwilligers  De bewoners komen voor verbinding, 
bezinning, herkenning, gezien worden, troost en bemoediging  Ze hebben allemaal een 
rugzak vol bagage én ballast  De meesten ken ik inmiddels goed bij naam 

Voorafgaand aan de viering of dienst maak ik meestal persoonlijk met velen contact en 
zeg dat “ik blij ben u weer te zien”  De dementerenden zijn dat meteen weer vergeten, 
maar wat geeft dat, in het moment veren ze blij op  Een van de sloffend binnenkomen-
de inwoners is een collega-arts met wie ik vroeger veel van doen heb gehad  Hij lijdt 
aan een gevorderde vorm van vasculaire dementie en is totaal afatisch  Ik heb geen 
idee wat hij nog begrijpt  Als ik contact met hem maak en vertel dat ik zoveel respect 
heb voor hem en voor zijn werk toentertijd, kijkt hij me met grote ogen indringend aan 

Op ’n keer, na afloop van de dienst terwijl de muzikanten een toegift speelden ‘Young 
forever’, een Engelse wals, liep ik door het middenpad de kapel uit  Deze dementerende 
oud-collega staat op, pakt mij vast, en begint keurig in de maat met mij te dansen… hij 
leidde mij en het was alsof we samen op dansles voor gevorderden zaten  Ongelooflijk! 
Voor mij is dat het zoveelste ‘bewijs’  Muziek is zuurstof voor het brein én neutraliseert 
de lelijke dissonanten van het leven 

Zuurstof voor het brein

Door Engelien Bults-Vlaar
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Maar, vraag je misschien, wat heb 
je op je hart? Wel, vrouwen worden 
niet tot de universiteit toegelaten.

Uit Lofdicht:

Online Filosofisch café
januari 2022
Met Angela Roothaan en Fred Ahsmann
Wie was Anna Maria van Schurman?

Door Rity v d  Avoort

Anna Maria van Schurman (1607-1678) schreef in 1641 haar ‘Ver-
handeling over de aanleg van vrouwen voor de wetenschap ’ In 
dat geschrift weerlegt ze de heersende vooroordelen waardoor 
het vrouwen in haar tijd onmogelijk werd gemaakt om, net als 
mannen, hun verstand te ontwikkelen  Haar werk werd in het 
Latijn, Frans en Engels uitgegeven  Voor vrouwen van haar tijd 
had van Schurman grote kennis van talen als Grieks, Latijn, He-
breeuws, Arabisch, Syrisch, Aramees en Ethiopisch  Deze grote 
talenkennis maakte het voor haar mogelijk om zelf haar grondige 
studies over theologie, filosofie en geneeskunde te kunnen doen 

De Vrienden subsidiëren de uitgave van haar werk door Uitgeve-
rij Noordboek en brachten daarom haar leven en werk onder de 
aandacht van het januari café 

Zo’n 30 cafébezoekers luisterden naar de presentatie van Ange-
la Roothaan die ook de inleiding schreef van ‘Verhandeling over 
de aanleg van vrouwen voor de wetenschap’  Na de presentatie 
was er ruimte voor vragen en een gesprek over de achterliggen-
de beweegredenen en opvattingen van de feministische theo-
loge Van Schurman  Voor haar was theologie, het geloof in God 
en een sobere, orthodoxe levenshouding immers van even groot 
belang als de klassieke filosofie en wetenschap  Je zou haar een 
‘homo universalis’ kunnen noemen  Naast haar talenkennis, was 
ze ook kunstenares (schilderen) en beheerste ze tal van andere 
kennisgebieden  Ze is zelf de eerste vrouw geweest die, welis-
waar buiten het zicht van andere studenten, werd toegelaten tot 
het bijwonen van colleges in de universiteit van Utrecht  Ze was 
tijdgenoot van Spinoza en Descartes 

Van Schurman kan gezien worden als een van de eerste vrou-
wen die de wetenschap zag als een klassieke manier om aan 
waarheidsvinding te doen  Het zoeken naar de waarheid stond 
voor haar voorop  Zelf was ik, terwijl ik luisterde naar de presen-
tatie van Angela Roothaan, wel benieuwd hoe Van Schurman 
zou denken over hedendaagse vrouwen zoals Nicky Tutorials of 
een van haar vrouwelijke collega-vloggers en -influencers  

Anna Maria van Schurman,
Verhandeling over de aanleg van vrouwen 

voor de wetenschap.
Uitgeverij Noordboek; www noordboek nl

ISBN: 9 789056 157678

Kijk voor meer informatie ook hier:
https://historiek net/anna-maria-van-schurman-vrouw-universiteit/67986/
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Filosofisch filmcafé
februari 2022
Over Egoïsme en Altruïsme 

Door Rity van der Avoort 
en Frans van der Lem

Tijdens dit café onderzochten we met zo’n 50 cafébezoekers aan 
de hand van de Britse film Locke uit 2013 van regisseur Ste-
ven Knight het spanningsveld tussen ‘egoïsme’ en ‘altruïsme’  In 
deze film wordt op indringende wijze in beeld gebracht hoe de 
hoofdrolspeler Ivan Locke, gespeeld door acteur Tom Hardy, tij-
dens een autorit van zijn werk naar huis in grote problemen komt 
doordat hij zijn teveel aan toezeggingen aan gezin, werk en zijn 
geheime relatie niet meer met elkaar kan verenigen  Vanuit zijn 
auto pleegt hij doorlopend telefoongesprekken in een poging 
om toch nog de controle te houden over de situatie en de scha-
de zoveel mogelijk te beperken  Locke is een karakterstudie van 
een doodgewone, rationele en rechtlijnige man die koste wat het 
kost het goede wil doen  Tom Hardy zet Ivan Locke neer als een 

beheerste ‘family man’ met onderhuidse frustraties en onzeker-
heden  Zijn genuanceerde spel is een genot om naar te kijken 
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wijsgeer Auguste Comte (1798-1857)  Volgens hem zijn altruïsme 
en egoïsme beide in de menselijke aard aanwezig, doch is het 
altruïsme waardoor de mens zijn samenleving vormt: ‘vivre pour 
autrui’  De oervorm hiervan is de ouderliefde  Comte verzette 
zich tegen de egoïstische en utilitaristische ethiek, die het zede-
lijk handelen wil verklaren als een egocentrisch luststreven of de 
behartiging van het eigen belang  Zijn ethiek, die steunde op het 
denken van Cumberland, Shaftesbury, Butler e a , beklemtoonde 
de oorspronkelijkheid van de altruïstische neigingen (‘sociabili-
té’) en wilde deze het psychisch leven laten beheersen 

Volgens Auguste Comte is de geschiedenis van de mensheid in 
de eerste plaats een geestelijke ontwikkeling; economische en 
sociale veranderingen zijn voor de vooruitgang van de mens-
heid slechts dan van betekenis, indien de mensen hun natuurlijk 
egoïsme laten varen en zich laten leiden door de sociologie, die 
hen doet inzien dat altruïsme noodzakelijk is  Geen enkele sa-
menleving kan echter uitsluitend op verstandelijke inzichten ge-
baseerd zijn; de mens heeft ook een gevoelsleven, en daarom is 
een religie nodig  Comte ontwierp daarom een godsdienst voor 
het positieve tijdperk, een soort katholicisme zonder dogma’s, 
waarin God heeft plaats gemaakt voor de mensheid: Religion 
de l’humanité  

Egoïsme kan omschreven 
worden als het streven naar 
eigen voordeel en geluk met 
verwaarlozing van de belangen 
en het geluk van anderen.

In kleinere gesprekgroepen lag de focus tijdens het cafégesprek 
enerzijds op het thema zelf, anderzijds ook op de vraag in hoe-
verre iemands opvoeding altijd een rol blijft spelen in het maken 
van keuzes 

Hieronder beschrijft Frans v d  Lem zijn voorbereidend onder-
zoekje op het caféthema  Misschien om nog eens wat langer 
over na te denken  Of de film nog een keer te bekijken?

Uit; Encyclopedie van de Filosofie  Winkler Prins Bibliotheek 1974
Egoïsme, van het Latijnse ego, is ik-zucht of zelfzucht  De term, 
die altijd in ongunstige zin gebruikt wordt, houdt een zedelijke 
waardering in en is als zodanig te onderscheiden van egocen-
triciteit, die de psychische neiging aanduidt om alles op zichzelf 
te betrekken  Egoïsme kan omschreven worden als het streven 
naar eigen voordeel en geluk met verwaarlozing van de belan-
gen en het geluk van anderen  Reeds vroeg kan men in het klas-
sieke denken de mening verdedigd vinden, dat het egoïsme de 
grondslag van alle streving is  Ieders handelen is erop uit eigen 
geluk te bevorderen, zo menen verschillende sofisten, de cynici 
en Cyrenaeïci  Ook Epicurus en zijn school (zie Eudemonisme)  
Augustinus beschouwde het egoïsme als het grondbegrip van 
de aardse staat  Zowel de Engelse als de Franse moralisten uit 
de 17e eeuw hebben een open oog gehad voor de egoïstische 
motieven die in maatschappij door veel schijnmoraliteit geca-
moufleerd worden (Mandeville, La Rochefoucauld, La Bruyère 
enz )  Volgens Kant is egoïsme het alle echte moraliteit ondermij-
nende ‘Radikal-Böse’ in de mens  

De leer van het egoïsme is door niemand radicaler verkondigd 
dan door Max Stirner in ‘Der Einzige und sein Eigentum’ uit 1845  
Het boek verdedigt het solipsisme, een karikaturale consequen-
tie van Hegels geschiedfilosofie: de enkeling wordt schepper 
van zijn eigen wereld  August Comte (1798-1857) stelde naast 
en tegenover het egoïsme het altruïsme als een oorspronkelijke 
drijfveer in de mens 

Altruïsme, van het Latijnse alter, is in tegenstelling tot egoïsme 
de gezindheid en handelwijze waarin alles gericht wordt op het 
belang van de ander  De term is afkomstig van de positivistische 
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De redactie van het Vriendenmagazine is erg blij met de beeldreportage van Rosemarijn 
en Yadigar over het thema Intieme vreemden. Veel kijkplezier!

Intieme vreemden
Beeldreportage

Ik ben Yadigar Yigit 
Ik woon sinds 1990 in Utrecht  Momenteel doe ik met veel plezier vrijwilligerswerk op 
de locatie De Wijde Doelen in Utrecht  Sinds september 2021 ben ik actief als activitei-
tenbegeleider  Ik voelde me meteen thuis door het warme welkom en de prettige sfeer 
in het atelier  Tijdens mijn werkzaamheden en activiteiten werd de visie die ik heb op 
mens en maatschappij bekrachtigd door hun organisatie  Cliënten aanmoedigen om 
het beste uit zichzelf te halen en hun rol in de samenleving weten te versterken  De af-
gelopen 30 jaar heb ik me met veel toewijding ingezet voor het openbaar onderwijs in 
Utrecht  Mijn sterke overtuiging dat participatie van groepen via goed onderwijs gaat, 
heeft mij aangespoord om lange tijd verschillende werkzaamheden in het onderwijs 
te blijven verrichten 
Fotograferen is mijn hobby, ik maakte foto’s op mijn werk en van mijn verre reizen  Bij de Wijde Doelen deel ik mijn passie 
met Rosemarijn Krol  Zij wil van fotograferen haar vak maken  Ik ondersteun haar in opdracht van de begeleiders  Zij ontdekt 
steeds nieuwe functies en mogelijkheden van fotografie  Rosemarijn is ontzettend blij met haar eerste echte opdracht vanuit 
de redactie van het Vriendenmagazine van de Vrienden van ISVW!
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Ik ben Rosemarijn Krol
Sinds september 2021 ben ik begonnen op het atelier De Wijde Doelen in Utrecht  
Dit is een dagbestedingslocatie van stichting Reinaerde  Ik ben 21 jaar en woon in 
Utrecht samen met mijn ouders  Ik heb ook een broer en een zus  In 2021 heb ik mijn 
middelbareschooldiploma in Zeist gehaald  Ik ben zeer geïnteresseerd in fotografie 
en wil me hierin verder ontwikkelen  Ik wil later een beroemde fotograaf worden op 
het gebied van portretfotografie omdat ik mensen leuk vind  Op donderdag werk ik 
op de afdeling grafiek  Hier heb ik de foto’s gemaakt  Op maandag en vrijdag werk 
ik op de afdeling keramiek  Mijn hobby’s zijn koken, fotograferen, dansen en zingen  
Ik werk dinsdag en woensdag in de horeca 

21 VRIENDENMAGAZINE    NUMMER 1    MAART 2022



Signalen
Wij, Bep en Alice, hebben het onlangs gepubliceerde boek ‘Sig-
nalen’ van Frans van der Lem gelezen en dit naast onze heden-
daagse GGZ-praktijk gelegd. Voordat we onze bevindingen met 
jullie delen willen we ons eerst voorstellen. 

Wij zijn Alice van Laar, links op de foto, en Bep van Esveld, rechts 
op de foto  Wij hebben elkaar, lang geleden, leren kennen in de 
ouderenpsychiatrie  Alice werkte daar al een poosje als uitzend-
kracht en Bep kwam daar als vaste kracht werken  In die tijd was 
Alice bezig met de hamvraag: “zal ik voor vast komen werken of 
uitzendkracht blijven”  Gelukkig heeft zij gekozen voor het eer-
ste  Wij hebben elkaar in die periode goed leren kennen en zijn 
eigenlijk vanaf dat moment vriendinnen gebleven  We kennen 
elkaar nu al zo’n 30 jaar 

Inmiddels werkt Alice al vele jaren met veel plezier bij een 
GGZ-instelling op de afdeling Psychiatrie en Somatiek en is zij 
naast deze afdeling aanspreekpunt van de Palliatieve Unit  Daar-
naast houdt zij zich ook nog bezig met familie coaching  Bep 
heeft de ouderenpsychiatrie verlaten en is nu verpleegkundig 
specialist bij een instelling in Gelderland waar zij ambulant werkt 
bij een bipolaire poli 

Wij voelen ons gepassioneerd in ons werk  Het werken in de 
GGZ is boeiend, leerzaam, inspannend en vraagt een reflectief 
vermogen om de werkzaamheden steeds te blijven verbeteren  
Wij hopen dat jullie een beetje een indruk hebben gekregen van 
wie wij zijn  Maar goed, genoeg over ons  

We zouden nu door willen gaan met het boek Signalen  Wij 
kunnen ons erg vinden in de thema’s die Frans van der Lem 
beschrijft in zijn boek  In ons dagelijks werk zien we dat er in 
de GGZ steeds meer protocollair gewerkt wordt  Alles moet on-
derbouwd worden en vanuit de zorgverzekeraar wordt er een 
diagnose gevraagd i v m  de financiering  Vanuit diagnose wordt 
het ziektebeeld benadrukt  Werken en denken vanuit een ziek-
tebeeld ontneemt het ons, als medewerker, om de cliënt te zien 
voor wie hij/zij is  Een volwaardig mens, niet het ziektebeeld 
maar een persoon met kwetsbaarheden en meerdere rollen  
Wij zijn ervan overtuigd dat werken vanuit relatie en verbinding 
het meeste effect heeft in de behandeling  Het is van belang 
om naast de cliënt te staan en een vertrouwensband op te bou-
wen  Om mee te bewegen zonder te oordelen  Soms houdt dit 
in loslaten van protocollen en regels  Daarbij speelt intuïtie een 
belangrijke rol 

Terugkijkend vanaf ons prille loopbaan-begin tot heden, komen 
we steeds meer tot de conclusie dat je ook mag vertrouwen op 
je intuïtie  Dit staat haaks op de maakbare wereld waarin we 
leven  Het zou mooi zijn als er meer balans zou ontstaan tus-
sen de protocollaire behandelingen, regels aan de ene kant en 
de intuïtie aan de andere kant  Vooraf hieraan is bewustwording 
nodig om je intuïtie te ontwikkelen en professioneel ontvankelijk 
te raken voor signalen  

Al napratend komen we erachter dat dit boek aansluit op onze 
visie die wij hebben in ons werk  Wij vinden het een aanrader 
om dit boek breder te verspreiden binnen de verpleegkundige 
opleiding  Het is onzes inziens een mooie tegenhanger van de 
gangbare denkwijze over de maakbare wereld  We hebben dit 
boek met veel plezier gelezen 

Door Alice van Laar & Bep van Esveld

Werken en denken vanuit een 
ziektebeeld ontneemt het ons, als 
medewerker, om de cliënt te zien 
voor wie hij/zij is.
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Filosofie aan de Keukentafel

Wat als iedereen normaal is … 
Josephine: Iedereen is anders  Maar sommige mensen zijn een 

beetje hetzelfde, en dat noem je dan normaal 
Ik:  Leg eens uit 
Josephine:  Nou iedereen heeft een karakter  En soms lijken die 

karakters op elkaar 
Ik:  Bedoel je bijvoorbeeld als mensen druk zijn, maar niet 

heel erg druk  Of rustig, maar niet heel erg rustig?
Josephine: Ja  De een is natuurlijk wel wat drukker dan de ander  

Dat is dan allebei nog wel normaal 
Ik:  En wanneer is het dan niet meer normaal?
Josephine:  Tja, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen 
Ik:  Zit er in jouw klas iemand die normaal is?
Josephine:  Ja  Maar dat merk je nog meer als je in de brugklas zit  
Ik:  Hoezo?
Josephine:  Daar gaan de jongens stoer doen  En de meisjes tutte-

bellen  Dat is normaal 
Ik:  Oh? Waarom?
Josephine:  Dat is wat meestal gebeurt, dus dat is dan normaal 
Ik:  Dus jij wordt ook een tuttebel?
Josephine:  Nee, want ik ben niet zo  
Ik:  Dan ben jij dus niet normaal?
Josephine:  Ja! 
Ik:  Vind je dat dan niet erg?
Josephine:  Nee, dat vind ik fijn 
Ik:  Het is toch juist fijn om normaal te zijn?
Josephine:  De leuke kinderen zijn meestal niet normaal 
Ik:  Wat is dan het niet-normale?
Josephine:  Dat is moeilijk te zeggen, want iedereen is op zijn 

eigen manier niet-normaal 
Ik:  Veel mensen willen toch juist wel normaal zijn?
Josephine:  Nou, het heeft ook nadelen om niet normaal te zijn 
Ik:  Namelijk?
Josephine: Veel mensen willen erbij horen  Dat is makkelijker als 

je gewoon normaal bent  

Josephine (9 jaar) en haar moeder 
Claudia (42 jaar, filosoof en communica-
tiespecialist) voeren een klein gesprek 
over grote onderwerpen 

“Erbij horen is makkelijker als je normaal bent.”
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De periode van al-Andalus, van 711 tot 1492, kenmerkt zich door het naast elkaar be-
staan van de drie abrahamistische geloven  Vanuit een Romeins-christelijke belevings-
wereld accepteerde de bewoners van het Iberisch schiereiland rond 711 al heel snel hun 
‘Moorse overheersers’  Daar was niet veel voor nodig  En die Arabische nieuwe heer-
sers wilden op hun beurt best samenleven met de andere geloofsgroepen  Dat waren 
immers ook ‘mensen van het boek’  Intieme vreemden dus  Er ontstond een zogeheten 
conviviencia  Die overigens niet geïdealiseerd mag worden, zoals veel recent (laatste 
30 jaar) onderzoek betoogt 

In Moors Spanje, onder de dynastie der Umayyaden, van de 8ste tot 10de eeuw, be-
kleedden christenen en joden in de hoogste regionen aan het hof posities van belang-
rijke bestuurders en adviseurs van de Umayyadenvorsten  Er waren veel interreligieuze 
huwelijken met kinderen  Een hoge positie van joden en christenen aan de Arabische 
hoven kwam ook veel voor  Intieme vreemden? Daar zit wat in 

De suggestie van interculturele liefde zit in de taalwisselingen  De dichter bezingt zijn 
geliefde in het klassiek Arabisch  Zijn geliefde antwoordt hem in de Romaanse volk-
staal, de taal van de christenen  Alleen wanneer zij haar geliefde direct aanspreekt, 
gebruikt ze het Arabisch woord voor ‘mijn lief’, habibi  De sjerpgedichten uit Span-
je met hun Romaanse slotregels zouden we dan ook als getuigenissen kunnen zien 
van een bloeiende en goed functionerende multiculturele samenleving  Noem het in-
timiteit  Maar dan tegelijkertijd … die vervreemding  
Tegenover elk voorbeeld van integratie, religieuze 
verdraagzaamheid en interreligieuze samenwerking 
kunnen we er een van intolerantie en gewelddadige 
botsing plaatsen  Zo is het Spanje van de interre-
ligieuze liefde in de sjerpgedichten óók het Spanje 
van de voortschrijdende reconquista en de daar-
bij horende oorlogsretoriek  En in dezelfde tijd dat 
in het door christenen heroverde Toledo joodse en 
christelijke vertalers zij aan zij medische, wiskun-
dige, astronomische en filosofische teksten vanuit 
het Arabisch in het Latijn vertaalden, dwongen de 
Almohaden, een Noord-Afrikaanse Berberdynastie 
die vanaf het midden van de 12de eeuw over Moors 

COLUMN 

Door Rudi Holzhauwer

Bronnen:
A Schippers, De vrouw in de literaturen van het middeleeuwse Spanje: een intercultureel 
perspectief   W  Shadid, & P  S  Koningsveld (editors), Religie, cultuur en minderheden, 
1999 (blz  115-126 als PDF)  M  van Berkel, Convivencia of Reconquista? Joden, christe-
nen en moslims in middeleeuws Spanje, Geschiedenis Magazine 2008 nr 3 (als PDF)  
L  Corluy, Al-Andalus 711-1492  Acht eeuwen godsdienststrijd in Spanje, Sterck en De 
Vreese, 2e druk 2020 (470 blz) 

Intieme vreemden in al-Andalus
Drie geloven op een kussen, daar komen intieme vreemden van
Over moslims, joden en christenen in al-Andalus, de conviviencia.

Spanje heerste, joden en christenen tot 
bekering  Córdoba was in het midden 
van de 9e eeuw ook het decor van een 
reeks gruwelijke terechtstellingen  Chris-
tenen, onder wie overigens veel kinderen 
uit interreligieuze huwelijken, werden ge-
executeerd omdat ze publiekelijk de pro-
feet Mohammed hadden beledigd  Zij zijn 
bekend geworden als de martelaren van 
Córdoba en fungeerden lange tijd in de 
Spaanse geschiedschrijving als de eer-
ste Spaanse nationalisten die in verzet 
kwamen tegen de vreemde, islamitische, 
overheersing 

Uiteindelijk vinden we echter in heel 
christelijk Spanje een verharding jegens 
alle ‘niet christenen’, ketters, joden en 
moslims  De inquisitie die in 1478 per 
pauselijk decreet werd ingesteld in het 
Spanje van Isabella en Ferdinand, vorm-
de hiervan de gruwelijkste uitwas  En de 
krachtigste vervreemding 
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Aankondiging!
De Week van de Kinderfilosofie
2 t/m 10 april 2022

Dit jaar is de Week van de Kinderfilosofie van 2 t/m 10 april 2022, 
het thema is ‘Kun je vrienden zijn met een vreemde?’. Het doel 
van de Week is om kinderfilosofie op de kaart te zetten, zowel 
letterlijk als figuurlijk! 

Tijdens deze Week worden landelijk workshops, lessen en ande-
re filosofische activiteiten georganiseerd voor kinderen  In scho-
len, bibliotheken, online en op allerlei culturele plaatsen kunnen 
leerkrachten, (groot-)ouders en natuurlijk vooral kinderen op di-
verse manieren kennismaken met kinderfilosofie  Zoals dit jaar 
stemmen op het favoriete filosofische kinderboek, meedoen met 
een gratis online workshop met schrijvers van deze boeken tij-
dens de ‘Boeken 4-daagse’, of filosoferen met speciaal voor deze 
week ontworpen ansichtkaarten met filosofische vragen, waar-
mee kinderfilosofie letterlijk op de kaart wordt gezet!

Het doel van deze Week is om een breed publiek kennis te la-
ten maken met kinderfilosofie  Een breed aanbod van activitei-
ten door heel Nederland en Vlaanderen wordt samengebracht 
op één platform  Met zowel datum als thema sluit de Week aan 
bij het thema van de Maand van de Filosofie: ‘Intieme Vreem-
den’, met de speciaal voor kinderen geformuleerde vraag ‘Kun 
je vrienden zijn met een vreemde?’  Een thema dat ingevuld kan 
worden vanuit diverse invalshoeken, zoals burgerschap of me-
diawijsheid 

Dit jaar zijn er speciaal voor de Week van de Kinderfilosofie zes 
ansichtkaarten ontworpen met zes filosofische vragen over dit 
thema, die gratis ter beschikking worden gesteld aan kinderfilo-
sofen, scholen of organisatoren van evenementen die kinderen 
hiermee laten filosoferen  Het kan als gespreksstarter worden 

gebruikt met ‘intieme vreemden’: zoals bewoners van zorginstel-
lingen in de buurt, minder bekende buren, kinderen van een an-
dere school of wellicht een nieuwe klasgenoot 

Kinderen onderzoeken bij het filosoferen gezamenlijk een onder-
werp, leren logisch nadenken en argumenteren, luisteren naar 
elkaar en samenwerken  Ze vergroten hun creativiteit door nieu-
we oplossingen te bedenken  Dit helpt ze bij de ontwikkeling tot 
een volwaardig burger van een democratische samenleving  

Christianne Verheugd en Marianne Scheeper zijn vorig jaar ge-
start met de organisatie van de Week van de Kinderfilosofie, van-
uit de overtuiging dat filosoferen kinderen vaardigheden aanleert 
die onontbeerlijk zijn in een diverse en complexe maatschappij  
Leren filosoferen kan bijdragen aan een minder gepolariseerde 
en vreedzamere samenleving  Inmiddels is de Week onderge-
bracht bij de Stichting Promotie en Publiciteit Kinderfilosofie 
(SPPK)  De Stichting streeft er met de Week van de Kinderfi-
losofie naar om veel meer mensen die met kinderen werken en 
leven hiermee kennis te laten maken en kinderfilosofie dus zowel 
letterlijk als figuurlijk op de kaart te zetten!

Kijk voor meer informatie-, kijk-, luister- en leestips en hoe je zelf 
kunt filosoferen met kinderen op:
www weekvandekinderfilosofie nl 

Door Marianne Scheeper & Christanne Verheugd
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Nu verkrijgbaar bij de Vrienden van de ISVW: een denk-
cadeaubon 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 

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 

 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 

Veel denkplezier!

Geef Vriendschap 

cadeau!
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Kitty van der Vliet Symposium
Intieme vreemden
Zaterdag 23 en zondag 24 april 2022

Nadat afgelopen jaar het Kitty Symposium werd uitgesteld door de corona maat-
regelen, gaan we er dit jaar vanuit dat dit tweedaags evenement door gaat! Het 
thema sluit aan bij dat van de Maand van de Filosofie: Intieme vreemden. 

We leven nogal in tijden van vervreemding  Niet alleen door standpunten die ons 
uit elkaar drijven maar ook door tegenstellingen en belangen die mensen ver-
delen in plaats van verbinden  Soms zijn we intiem maar worden we vreemden 
van elkaar  Soms is het precies andersom, waren we vreemden en gaan we ons 
steeds meer verbonden voelen  Migranten staan daarbij in het oog van de storm  
Zijn zij de vreemden of horen ze bij ons? Kennen we de ander eigenlijk wel en 
wanneer voelen we ons juist verbonden? Of blijven we eeuwig elkaars intieme 
vreemden?

We nodigen de Vrienden en belangstellenden van harte uit om zich aan te 
melden voor dit afwisselende weekend-symposium dat de naam draagt van een 
trouwe en gulle Vriendin  

Wat kun je dit weekend verwachten? 
Abdelkader Benali zal als keynote spreker zijn licht laten schijnen op het 
thema  Daarnaast hebben we spannende en interessante panelgesprekken en 
voordrachten van uiteenlopende experts  Denk aan Tamar de Waal & Kiza 
Magendane over integratie en burgerschap, en Sinan Cankaya & Mpanzu 
Bamenga over etnisch profileren  We hebben de uitreiking van de essaywed-
strijd en theater van Laura van Dolron. Het volledige programma vind je hier 
(link)  We dagen je het hele weekend uit om met ons mee èn tegen te denken 
onder het genot van een glaasje, korte wandeling over het Landgoed of aan tafel 
tijdens een overheerlijke lunch of diner 
Deelname aan het weekend kost € 330,-  Aanmelden kan hier 

De Kitty Essaywedstrijd   Intieme vreemden
De deadline voor inzending was 1 maart 2022   isvw nl/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 over het thema worden gepubliceerd bij ISVW Uitgevers en krijgen 
gratis toegang tot het hele weekend ter waarde van € 330,-  Een deskundige jury 
onder voorzitterschap van Désanne van Brederode buigt zich over de ingezon-
den essays  

We zien jullie graag in april!

Namens Team Kitty Symposium,
Fred Ahsmann
Rity van der Avoort
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Aan de overkant van de oceaan liggen wat kleine landjes vlak 
bij elkaar en over twee ervan èn een bijzondere vriendschap, wil 
ik jullie vertellen. Ik kan het weten, want ik kom daar vandaan…

Het ene landje is klein, welvarend, met vruchtbare akkers langs 
een grote rivier  Men noemt het land Grijsrijk vanwege de grijzi-
ge huidskleur van haar inwoners  Aan de grenzen van Grijsrijk 
ligt een geheimzinnig en ondoordringbaar woud  Daarover doen 
veel verhalen de ronde: er woont een stam met gevlekte men-
sen, die vee en vrouwen van de Grijzen zouden roven  Op hun 
beurt zijn de Gevlekten, zoals ze genoemd worden, bang voor 
de Grijzen; die zijn in hun ogen eigengereid en agressief, en ze 
vinden het leuk Gevlekten te bedreigen  Niemand weet precies 
wat er van die verhalen waar was, dus mijden de volken elkaar 
maar zoveel mogelijk 

Op een dag was de koning van 
de Grijzen met een gezelschap 
aan het jagen aan de grenzen 
van zijn rijk, vlak bij het Woud  
De koning was nog jong en 
onervaren maar dacht hij dat 
hij alles kon en wist  Zo ook 
dat hij heel goed was in jagen; 
toen eindelijk in de verte een 
hert verscheen, zette de koning 
als eerste de achtervolging in  
Daarbij sloeg zijn paard op hol 
en de Koning viel  Hij wilde op 
staan en merkte dat hij niet kon 
lopen  Tot overmaat van ramp 
was zijn paard en zijn jachtge-
zelschap nergens meer te zien, 
en het werd al donker…

Zo kon het gebeuren, dat een 
Gevlekte de gewonde koning 
vond  De Gevlekte wilde eigenlijk weglopen, maar kreeg meelij 
toen hij zag hoe de koning eraan toe was  Hij droeg de koning 
naar zijn kleine hut aan de rand van het Woud  De koning was 
bang, maar toen hij zag dat de Gevlekte geen kwaad in zin had, 
kalmeerde hij en al snel ontdekte hij dat ze een dialect van de-
zelfde taal spraken! 

Door de genezende krachten van de Gevlekte knapte de koning 
snel op  Hij werd langzamerhand nieuwsgierig naar zijn red-
der en raakten ze met elkaar in gesprek  De Gevlekte was heel 
verbaasd dat de koning zomaar koning geworden was  “Bij ons 

moet je dat eerst verdienen!” De koning dacht “Blij dat het bij 
ons niet zo is!” Want hij wist diep in zijn hart wel dat hij niet zo 
aardig, nog jong en onervaren was  “Je wordt eerst verkozen,” 
sprak de Gevlekte,” dat kan alleen als iedereen vóór stemt en 
dan moet je drie jaar in afzondering zien te overleven  Dan pas 
word je Eerste Krijger, en mag je regeren over de stam  Over 2 
manen ben ik zover  “Dus, eigenlijk zijn we bijna collega’s!” riep 
de Koning verbaasd uit 

Dankzij de goede zorgen van de Eerste Krijger kon de koning 
snel terug naar zijn land  De koning was onder de indruk van 
de Eerste Krijger; hij besloot hem af te toe te bezoeken en leer-
de daarbij veel wijze lessen  Dat kwam goed uit, want de ko-
ning had van zijn ouders nooit geleerd hoe je een goede koning 

wordt en een land bestuurt  Hij 
durfde echter niet aan zijn on-
derdanen te vertellen wie hem 
genezen had  Hij was bang dat 
zijn volk hem zou uitlachen of in 
opstand zou komen  Want de 
onderdanen van de koning wa-
ren al even eigenwijs als de ko-
ning zelf! Dat de koning zweeg 
over zijn vriend en redder deed 
de Eerste Krijger verdriet en 
hij sprak tot zijn stam de zeer 
wijze woorden: “Zo is het nu 
eenmaal ” En omdat de Eerste 
Krijger volgens de traditie de 
meest wijze van zijn stam was, 
durfde niemand hem tegen te 
spreken 

Jaren gingen voorbij, totdat 
de Koning een slecht bericht 
ontving  De rivier die van le-
vensbelang was voor Grijsrijk, 

dreigde uit te drogen! De koning liet een legertje uitrukken om 
te onderzoeken wat er aan de hand was  Ze kwamen terug met 
deze bevinding: de rivier bleek geblokkeerd door veel rotsblok-
ken, precies in een bocht naar het Woud  Het leger voerde een 
gevangene mee  “Hij hing rond tussen de stenen, we denken dat 
hij er iets mee te maken heeft!” Tot zijn grote schrik herkende de 
Koning de Eerste Krijger! “Laat deze man vrij”, riep de koning  
Maar de adviseurs van de koning wilden de man hardhandig on-
dervragen  Toen moest de koning wel vertellen wat er jaren ge-
leden gebeurd was, hoe de man hem genezen had en hem veel 
geleerd had  En hoe ze     tja, eigenlijk vrienden geworden waren!

Het verhaal van
Eerste Krijger en de koning van Grijsrijk
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De adviseurs trokken hun wenkbrauwen op  Omdat ze verder ook 
geen raad wisten met deze kwestie, kreeg de Eerste Krijger toch 
het woord  Hij sprak: “Beste mensen, ook bij ons zijn er proble-
men! Ons woud dreigt te veranderen in een moeras, wij krijgen 
al het water dat normaal naar jullie toestroomt  Ik wilde kijken wat 
er aan de hand is  Welnu, de Grommels, u weet wel, de Grote 
Mensen die op de Bovenste Berg bij de rivier wonen, hebben de 
rotsblokken naar beneden gerold  Wij denken dat ze op deze ma-
nier een oorlog voorbereiden!”

Wat nu te doen? De Eerste Krijger sprak: “Ik heb wel een idee, 
maar dat kan alleen als we samenwerken  Kijk, wij zijn met wei-
nigen, jullie met velen  Maar wíj snappen hoe dit probleem aan 
te pakken  Als we samen optrekken, dan kan de rivier weer zijn 
normale loop krijgen!” De Grijzen beseften dat er niet veel anders 
opzat  Ze waren weliswaar eigenwijs, maar als ze het echt niet 
meer wisten wilden ze best naar wijze raad luisteren  De Gevlek-
ten moesten hun wantrouwen overwinnen  Eigenlijk had geen van 
hen in jaren een Grijze van dichtbij gezien!

Onder leiding van de koning en de Eerste Krijger lukte het om 
de rivier te deblokkeren  En er werden gezanten gestuurd naar 
de Grommels met het bericht: “Waag het niet ons aan te vallen, 
dan krijgen jullie oorlog met twee landen tegelijk!” De Grommels 
werden gedwongen zich terug te trekken tot aan de Vorige Berg   
De inwoners van beide landen vierden samen feest, ze betreurden 
het dat ze elkaar zolang hadden gemeden  En er ontstonden zelfs 
onderlinge vriendschappen! 

En zo kan één vriendschap een stukje wereld beter maken, beste 
vrienden. Mijn naam is Tweede Krijger, en ik ben speciaal van ver 
gekomen om jullie te vertellen hoe belangrijk een open houding is!

Mijn eerste keer… 
We hebben een rubriek in ons Vriendenmagazine onder de 
titel: mijn eerste keer… Zoals de titel al zegt, nodigt deze ru-
briek Vrienden uit om hun ‘eerste keer’ te beschrijven. Dat 
kan van alles zijn natuurlijk; de eerste keer aan een cursus 
deelnemen bij de ISVW, op vakantie gaan met de camper, 
een overnachting ervaren op landgoed ISVW, een biertje 
drinken op een leuk terras, een meisje of jongen zoenen of 
voor het eerst een filosofisch boek lezen. Heb je een erva-
ring van een ‘eerste keer’ die je wil delen met andere Vrien-
den? Stuur je bijdrage van maximaal 250 woorden naar:  
rvanderavoort@vrienden-isvw.nl 

Dit is de eerste keer van Marjan.

Mijn eerst ervaring met filosofie en de vrienden was de 
cursus ‘De Parels van Paul’  Paul van Tongeren had ik uit-
gezocht, niet omdat hij Filosoof des Vaderlands was ge-
worden, maar omdat ik een aantal cd’s van hem had én 
begreep  Hij stelde mij niet teleur, hij vertelde heel helder, 
kan niet anders zeggen  Thuis vroegen diverse in filosofie 
geïnteresseerde vriendinnen mij waar het in die cursus 
over ging  Ik bleek antwoorden hierop schuldig te blijven, 
maar had wel veel opgeschreven tijdens zijn verhalen  
Besloot daarom mijn notities uit te werken, maar liep ho-
peloos vast op de gekopieerde teksten  Al met al vond ik 
hem dus heel goed te volgen, maar was het slecht na te 
vertellen - door mij in elk geval 

De deelnemers vond ik buitengewoon plezierig, zodat 
de pauzes en maaltijden zeer aangenaam waren! Het 
smaakte al met al naar meer, zodat ik me wel inschreef 
voor een volgende cursus Kunst in Rusland  Aangezien ik, 
wel als toerist, in Rusland heb gereisd en ook veel schilder  
Ik begreep alleen dat de cursus grotendeels om muziek 
draait, maar hoop toch aan mijn schildertrekken te komen  

Door Kobi Wapenaar
www kobiwapenaar nl

Door Marjan Sitsen
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Wat is echt?
Ons wereldbeeld is gebaseerd op de overtuiging dat de werkelijkheid uit 
‘dingen’ bestaat die hun oorsprong vinden in materie. Het gevolg hiervan is 
dat wij in een wereld denken te leven van op zichzelf staande dingen. Een 
wereld van ik en jij, wij en zij, vriend en vijand, ‘afgescheidenheid’. Niemand 
heeft ooit enige vorm van materie waargenomen anders dan in de vorm 
van een ervaring in bewustzijn. Niemand kan aantonen dat er iets bestaat 
buiten bewustzijn. De aanname dat er een op zichzelf staande stof (mate-
rie) bestaat buiten bewustzijn is daarmee een geloof waarop 99% van de 
wereldbevolking zijn denken en dienovereenkomstige handelingen baseert. 

Het is deze aanname – een wereld van afgescheidenheid - waarop al het 
psychologische lijden en de uitdrukking hiervan in alle conflicten tussen 
mensen, gemeenschappen en naties is gebaseerd  Een aanname geba-
seerd op geloof  Niet op ervaring  Zou ervaring niet de ultieme test van wat 
echt is moeten zijn? Als je dat in de praktijk brengt ervaar je dat alles wat 
we kunnen weten alleen bestaat in, wordt gekend door en gemaakt is van 
bewustzijn  Daarmee is bewustzijn het ultieme meetinstrument  

Is bewustzijn dan niet het model vanwaaruit elk onderzoek naar de rea-
liteit, naar wat echt is, zou moeten plaatsvinden? Voor een onderzoek is 
een waarnemend vermogen nodig  Wat is het enige waarnemend vermo-
gen dat daartoe in staat is? Ik  Dan rest de vraag: wie ben ik? Onderzoek 
doet mij ervaren dat wat ik denk te zijn, inclusief dat wat ik als de wereld der 
dingen ervaar, slechts bestaat als ervaring in bewustzijn  Bewustzijn heeft 
geen grens  Iets wat geen grens heeft, is oneindig  Oneindigheid is alles in 
potentie  Oneindig, alwetend, almachtig  Zijn dat niet de drie eigenschappen 
die God worden toegedicht? Die de kwantumwetenschap toedicht aan het 
zogenaamde oneindige veld van oneindige mogelijkheden? Wie ben ik dan 
in het geheel? Begeef ik mij nu op glad ijs?

Ik heb dit onderzoek omgesmolten tot een eenakter: Glad IJs  De inhoud ligt 
voor velen nog zover buiten ons reguliere denken dat het lijkt alsof je je op 
glad ijs begeeft  Maar als je het aandurft, ontdek je de wèrkelijke oorzaak van 
dat wat wij als problemen ervaren in ons leven  Je ontmaskert de kern der 
dingen  Op een geestige manier  Dat wel!

Glad IJs is binnenkort te zien in Theater 
Kleintje Kunst in Hilversum op zaterdag 
23 april 2022, aanvang 20 15u  

Reserveren noodzakelijk via https://www 
theaterkleintjekunst nl/event/glad-ijs/

Trailer zien? 
youtu be/DJMjTgq-enM 

Meer speeldata 
www jhannahouweling nl/agenda/

Jhanna Houweling is theatermaakster, actrice en geeft lezingen over 
bovengenoemd onderwerp 

Door Jhanna Houweling
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Filosofie aan de Keukentafel

Wat als iedereen normaal is … 
Ramses:  Ik vind mezelf eigenlijk niet zo normaal. De meeste 

kinderen zijn verlegen, maar ik niet. Dan zeg ik: ‘YOLO’ 
(red. You Only Live Ones) en dan ga ik gewoon. Net als 
laatst bij de hoge duikplank. En toen schreeuwde ik door 
het hele zwembad.

Ik:  Dat hoorde ik. Niet normaal man.
Ramses:  Zo ben ik. 
Ik:  Ok, dus jij bent niet normaal. Maar wie is er dan wel 

normaal?
Ramses:  Niemand op de wereld is normaal. 
Ik:  Jouw vriend is Marokkaans, en jij niet. Vind je het bij hem 

thuis dan niet normaal?
Ramses:  Mam, om te zeggen dat iets niet normaal is van een 

Marokkaan, vind ik racistisch. 
Ik:  Nou ja, je mag toch wel zeggen dat iets voor jou niet 

normaal is?
Ramses:  Als je het goed bedoelt, dan kun je natuurlijk wel zeggen 

dat iets niet normaal is vóór jóu.
Ik:  Wat is bij hem thuis anders dan bij jou?
Ramses:  Ze houden bijvoorbeeld alles heel netjes en schoon. Dat 

moet van hun geloof.
Ik:  Bij ons is het toch ook netjes?!
Ramses:  En ze eten geen gelatine, en daar zijn ze heel streng in. 

Dat is voor mij niet normaal. Ik vind het wel interessant. 
Gelatine is gemaakt van botten van dieren. Dat wist ik 
helemaal niet.

Ik:  En bij jouw andere vriend dan, die niet moslim is?
Ramses:  Daar lijkt het thuis wel meer op wat ik gewend ben. Ze 

zijn wel iets normaler, ehhh, nee dat bedoel ik niet, ze zijn 
wel wat meer zoals ik gewend ben. Niemand is normaal.

Ik:  Bedoel je dat iedereen verschillend is?
Ramses:  Ja, er is altijd wel iets anders. Mijn vriend is bijvoorbeeld 

heel netjes, maar ik eigenlijk niet zo. 
Ik:  Hoe ga je dan met elkaar om, als je zo verschillend bent?
Ramses:  Als ik andere kinderen niet begrijp, dan probeer ik het 

niet te laten merken. Dan kijk ik gewoon wat zij doen. Dan 
pas ik me aan. En dan kan ik steeds beter leren hoe ik me 
moet gedragen. Zo doe ik het ook bij mijn Marokkaanse 
vriend.

Ik:  Wat slim.
Ramses:  Bij ‘normaal’ kun je nooit zeggen wat het is. Voor iedereen 

is normaal iets anders. 

Ramses (9 jaar) en zijn moeder Claudia 
(42 jaar, filosoof en communicatiespe-

cialist) voeren een klein gesprek over 
grote onderwerpen 

“Normaal is voor iedereen iets anders.”
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De verhouding tussen mensen en natuur heeft zich in de loop der millennia ontwikkeld 
van een vat vol leven voor de steentijdmens tot een algehele strooplicentie (Ten Bos) 
voor de huidige mens  Even, heel kort door de bocht: De steentijdmens leefde samen 
met een bezielde natuur  Ook voor de oude Grieken was de natuur niet iets waar je zo-
maar op ingrijpt  Maar heel langzaam begint hier al land te schuiven van gemeengoed 
naar privé-goed  De Christelijke religie zet onverbloemd de mens boven de natuur  In 
de moderne tijd voegt de mens daar de rede bij  De weg is open voor de ‘stoomma-
chinetijd’  

Begin 19e eeuw begint een toenemende schaalvergroting van grondstoffen die we uit 
of van de aarde halen  De groei van de menselijke bevolking vergt plaats: miljoenenste-
den, monoculturen, vee, grote industriële complexen, infrastructuur    Het aardoppervlak 
dat nog over is voor de natuur is niet meer voldoende om deze wedloop bij te houden  
De biodiversiteit neemt af, de ‘commons’ zoals aarde, water, lucht zijn vervuild  De af-
valbergen nemen toe  De Aarde reageert, volgens geologische termen zelfs verbazend 
snel  Droogte hier, overstromingen daar, mega-bosbranden, turbulente stormen en… 
het wordt warmer  Zo lijken voor ons, Europeanen, de 70 vette jaren voorbij  We staan 
op een kantelpunt  Misschien wordt een nieuw tijdperk wel ingeluid door de pandemie 
van dit moment  Ook dat is niet toevallig  Microben hebben 2 biljoen jaar evolutionaire 
voorsprong op ons  

Ik zie de huidige situatie niet als een einde van een luxeleven  Voor de meerderheid van 
de aardbevolking immers was en is de situatie helemaal niet vol vrede en overvloed  
De huidige situatie noopt ons tot verandering in denken en gedrag  Ik zie het als een 
geweldig avontuur op naar een toekomst die niet meer een extrapolatie kan zijn van 
vooruitgangsgeloof en strooplicentie  Daarvoor is heel simpel geen planeet genoeg  
(Latour)  Die toekomst daagt ons uit tot inspiratie, creativiteit en inzet van elk, afzonderlijk 
en in samenwerkingsverbanden  Immers, één natuurwet staat bovenaan: als je de 
natuur weer ruimte teruggeeft, neemt zij die onmiddellijk in beslag  Enkele ideeën die 

Een spannende toekomst tegemoet
Het is 2018, ISVW: Bram van de Klundert opende de zomerweek. Een reeks voortreffe-
lijke sprekers behandelde vanuit diverse perspectieven het ‘Antropoceen’. De effecten 
van menselijk handelen op de natuur en op de mensheid zelf. Jullie weten allemaal dat 
die ingrijpend zijn. Voor mij aanleiding verder op de materie in te gaan vanaf een ver 
verleden tot in de nabije toekomst. 

Doo Gerda Hamann

huidige obstakels wegwerken en een nieuwe toekomst vorm kunnen geven betreffen: 
1  De mensen bevrijden van de strategie van de angst in media en politiek 
2  De onrechtvaardige welvaartsverdeling en 
3  De bevordering van een vernieuwd democratisch functioneren (Rosanvallon) 

waarin de natuur wordt ingesloten   

Op verschillende plaatsen horen we een pleidooi voor een nieuw sociaal contract  La-
ten we dit uitbreiden tot een natuurcontract (Serres)  De natuur verdient schadever-
goeding voor wat we van haar nemen, terwijl ‘technofix’ zich nog intensiever bezig 
kan houden met recycling en slimme oplossingen  We leren een nieuw spreken en 
ontwerpen een nieuw wereldbeeld en een nieuw mensbeeld  

Dit alles vergt samenhang, want we leren van de natuur dat het hele systeem leeft van 
symbiose, van onderlinge vervlechtingen en synergiën, zoals in het oude vedische web 
van Indra, waarin elk juweel alle andere weerspiegelt en het geheel gaat resoneren als 
er één wordt aangeraakt  Een web vol leven  

Uit: Antropocene Perspectieven, 84 pagina’s: 
Een exemplaar van het boek bestellen? Stuur een e-mail gerda hamann@gmx de

De huidige situatie 
noopt ons tot 
verandering 
in denken en 
gedrag. Ik zie het 
als een geweldig 
avontuur op naar 
een toekomst die 
niet meer een 
extrapolatie kan 
zijn van vooruit-
gangsgeloof en 
strooplicentie.
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Boekrecencie
Intieme vreemden  Lillian Rubin

Mannen en vrouwen, als ze al wezenlijk met elkaar communiceren, 
gebruiken dezelfde woorden waar voor beiden echter andere 
betekenissen aan verbonden zijn. Dat geeft misverstanden.

Door Frans v d  Lem

Bij de introductie van het thema ‘Intieme Vreemden’ voor de voorjaarseditie 
van het Vrienden Magazine, kreeg ik almaar de bundel in herinnering van 
Lillian Rubin  Haar boek van 1983, 222 blz , draagt dezelfde titel  En werd 
dringend aanbevolen in mijn Sociale Academietijd  

Rubin is sociologe en psychotherapeut  Voortdurend krijgt zij te maken met 
het onbegrip tussen man en vrouw  Ogenschijnlijk komt de thematiek over-
een met het populaire boek van John Gray ‘Mannen komen van Mars, vrou-
wen komen van Venus’  Doch Rubin heeft uitgebreid sociologisch onderzoek 
gedaan  Ze maakt de lezer deelgenoot van gespreksfragmenten met man-
vrouw-koppels in haar spreekkamer  Mannen en vrouwen, als ze al wezenlijk 
met elkaar communiceren, gebruiken dezelfde woorden waar voor beiden 
echter andere betekenissen aan verbonden zijn  Dat geeft misverstanden  
Tevens blijken vele koppels, mede in het kader van emancipatie, rationeel 
voorstander te zijn van andere manieren om met elkaar om te gaan  Maar 
tegelijkertijd blijven de meeste stellen zich hardnekkig vastklampen aan ge-
internaliseerde rolpatronen die hen in de vroege kindertijd zijn ingegeven en 
voorgedaan 

Tegelijkertijd verwacht de man impliciet een moederlijke koestering van zijn 
vrouw  Datgene wat hij in zijn vroege jeugd tekortgekomen is, hoopt hij ge-
compenseerd te krijgen in de unieke liefdesrelatie van het huwelijk  Op haar 
beurt rekent de vrouw op alomvattende bescherming van een ridderlijke va-
derfiguur  Doch op het moment dat deze diepgewortelde kinderwensen in 
vervulling dreigen te gaan, ontstaat een paradoxaal dilemma  De partners 
realiseren zich, veelal onbewust, dat de tevens verlangde gelijkwaardigheid 
en wederkerigheid deze vroegkinderlijke wensen weer in de weg staat  En 
gaan zij in verzet tegen degene die zij het meest liefhebben  

De psychoanalytische scholing van Rubin komt duidelijk tot uitdrukking  En 
blijft actueel  Voor een paar euro blijkt de bundel nog uitgebreid verkrijgbaar 
in het tweedehands boekencircuit 

33 VRIENDENMAGAZINE    NUMMER 1    MAART 2022



Vrienden van de Socratesbeker
Elk jaar wordt door een deskundige jury het meest urgente, oorspronkelijke en 
prikkelende Nederlandstalige filosofieboek uitgekozen. De auteur van het win-
nende boek ontvangt de prestigieuze Socratesbeker. Deze prijs bestaat sinds 
2001 en is niet meer weg te denken uit het domein van de publieksfilosofie. De 
organisatie rond de verkiezing en uitreiking van de Socratesbeker is in handen 
van de Stichting Maand van de Filosofie.

Corona-ellende
Door de coronaperikelen van de afgelopen twee jaar moesten boekhandels de 
deuren sluiten en werden veel evenementen geannuleerd  Hierdoor zijn de finan-
ciële middelen voor de organisatie en de prijs van de Socratesbeker ernstig onder 
druk komen te staan  Door te bezuinigen op de kosten en door goedwillendheid 
van de juryleden, om tegen een zeer geringe vergoeding of zelfs ‘pro deo’ hun ta-
ken te vervullen, is het mogelijk geweest om de afgelopen twee jaar de verkiezing 
toch door te laten gaan  Maar voor de continuïteit van deze prestigieuze prijs is 
dringend extra ondersteuning noodzakelijk 

Subsidieaanvraag
Om aan die extra middelen te komen heeft de Stichting Maand van de Filosofie 
zich gewend tot het subsidiefonds van de Vrienden van de ISVW  De stichting 
heeft een aanvraag ingediend om voor een periode van 3 jaar financiële onder-
steuning te krijgen  In totaal gaat het hierbij om een bedrag van € 30 000, -  Met 
deze subsidie wil de stichting voor de komende drie jaar de organisatie en de prijs 
voortzetten en verder professionaliseren 

Overwegingen binnen het bestuur
Het Vriendenbestuur staat zeer sympathiek tegenover deze aanvraag  Het onder-
werp past prima binnen de doelstellingen voor financiële ondersteuning door de 
Vrienden  De verkiezing van de Socratesbeker is het jaarlijkse hoogtepunt van de 
publieksfilosofie, het is uitzonderlijk en zeker ook ideëel  Het Vriendenbestuur wil 
daarom graag helpen om de verkiezing van de Socratesbeker in stand te houden 
en verder te ontwikkelen 

Er zijn echter ook ‘mitsen en maren’  Het subsidiefonds van de Vrienden biedt in 
principe niet de mogelijkheid om een ‘subsidie-abonnement’ af te sluiten  Het is 
primair bedoeld voor eenmalige uitzonderlijke en ideële initiatieven op het ge-
bied van de publieksfilosofie  Ondersteuning kan alleen maar als dat voor een 
beperkte tijd is  Daarna moet opnieuw een aanvraag en afweging plaatsvinden  
Het Vriendenbestuur heeft daarom besloten om de Stichting Maand van de Fi-
losofie dit jaar te helpen en vanuit het subsidiebudget van 2022 een bedrag van 
€ 5 000, - toe te kennen   Daarmee kan de organisatie van de Socratesbeker dit 
jaar worden ondersteund  

De subsidieaanvraag van € 10 000, - per jaar voor de jaren 2023-2025 wordt 
volgens het gedefinieerde proces behandeld  Twee keer per jaar worden aanvra-
gen beoordeeld  Eerst wordt door de Subsidie Adviescommissie een inhoudelijk 
oordeel gegeven  Hierbij moet beoordeeld worden of de aanvraag ligt binnen 
het domein van de publieksfilosofie en of het een uitzonderlijk en ideëel initiatief 
betreft  Op basis van dit advies neemt het Vriendenbestuur een besluit over de 
aanvragen  Als het aangevraagde bedrag hoger is dan € 25 000, -, gaan de leden 
tijdens de Algemene Ledenvergadering hierover besluiten  De gevraagde onder-
steuning voor de organisatie van de Socratesbeker ligt boven dit bedrag  Dat 
betekent dan ook dat, nadat het afwegingsproces binnen de adviescommissie en 
binnen het bestuur is afgerond, een definitief besluit genomen zal worden tijdens 
de komende algemene ledenvergadering op 19 juni 

Door Fred Ahsmann
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Colofon
Het Vriendenmagazine beoogt het volgende: De verbinding stimuleren tussen mensen met belangstelling voor publieksfilosofie, 
de Vrienden in het bijzonder  Het breed delen van filosofisch- en maatschappelijk betrokken verhalen, opvattingen en ervaringen 

Bestuur Vrienden ISVW
Fred Ahsmann Voorzitter fahsmann@vrienden-isvw nl
Carry Pannekeet Secretaris secretaris@vrienden-isvw nl
Joost Pigmans Penningmeester penningmeester@vrienden-isvw nl
Rity van der Avoort Bestuurslid rvdavoort@vrienden-isvw nl
Leo van der Meij Bestuurslid  lvdmeij@vrienden-isvw nl

Redactie Vriendenmagazine  rvdavoort@vrienden-isvw nl
Eindredactie Erwin van Aalst, Rity van der Avoort 
Redactiemedewerkers:  Stefan Steenkamp, Miriam Rybier, Ton de Kok, Kobi Wapenaar, Frans van der Lem
Columnist Rudi Holzhauer  
Keukentafelgesprekken Claudia Pino  

Foto’s voorpagina EVA Fotografie
Vormgeving & DTP Jelle - Ontwerp, Foto & Druk

Het volgende Vriendenmagazine verschijnt in juni en heeft als thema:
‘Waarheidsverval, wat is waar/onwaar?’
Kopijsluiting is op 12 juni 2022
Kopijsluiting overige edities: 5 september en 28 november 2022  

Jouw verhaal in het Vriendenmagazine?
Schrijf ons over je ervaringen tijdens cursussen of weekenden die over de publieksfilosofie gaan  
Deel de levensverhalen waar je van geleerd hebt of die je tot inzicht hebben gebracht  Mail ons over 
gebeurtenissen die je geïnspireerd hebben 
We nodigen onze Vrienden van harte uit om hun ervaringen en verhalen naar de redactie te sturen: 
rvdavoort@vrienden-isvw nl

De winnaars van de beker van de afgelopen jaren zijn:

2020 Miriam Rasch, Frictie  Ethiek in tijden van dataïsme
2019 Donald Loose, Over vriendschap  De praktische filosofie van Kant
2018 Ad Verbrugge, Govert Buijs en Jelle van Baardewijk, Het goede leven en de vrije markt
2017 Kees Vuyk, Oude en Nieuwe ongelijkheid
2016 Marjan Slob, Hersenbeest
2015 René ten Bos, Bureaucratie is een Inktvis
2014 Wouter Kusters, Filosofie van de waanzin
2013 Jan Bransen, Laat je niets wijsmaken  Over de macht van experts en de kracht van gezond verstand
2012 Paul van Tongeren, Leven is een kunst
2011 Coen Simon, En toen wisten we alles
2010 Hans Achterhuis, De utopie van de vrije markt
2009 Luuk van Middelaar, De passage naar Europa  Geschiedenis van een begin
2008 Hans Achterhuis, Met alle geweld
2007 Frank Ankersmit, De sublieme historische ervaring
2006 Chris Buskes, Evolutionair denken  De invloed van Darwin op ons wereldbeeld
2005 Andreas Kinneging, Geografie van goed en kwaad
2004 Wouter Kusters, Pure waanzin
2003 Dick Pels, De geest van Pim  Het gedachtegoed van een politieke dandy
2002 Jos de Mul, Cyberspace Odyssee
2001 Michiel Leezenberg, Islamitische filosofie  Een geschiedenis

mailto:fahsmann%40vrienden-isvw.nl?subject=
mailto:secretaris%40vrienden-isvw.nl?subject=
mailto:penningmeester%40vrienden-isvw.nl?subject=
mailto:rvdavoort%40vrienden-isvw.nl?subject=
mailto:lvdmeij%40vrienden-isvw.nl?subject=
mailto:rvdavoort%40vrienden-isvw.nl?subject=
mailto:rvdavoort%40vrienden-isvw.nl?subject=

