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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.

2529 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.

15 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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Ik schrijf deze inleiding terwijl ik tijdens mijn vakantie in het Belgische Mechelen on-
deruithang op mijn hotelkamer. Mechelen is een prachtige stad met een rijke historie 
en ook een goed rustpunt in mijn fietsvakantie. Buiten regent het, dus dat biedt mij 
een uitgelezen mogelijkheid om mijn bijdrage aan het nieuwe nummer van het Vrien-
denmagazine te leveren.

De komende ALV
Afgelopen maand zijn we druk bezig geweest om de komende ledenvergadering voor 
te bereiden. Hierbij hebben we vooral teruggekeken op het jaar 2021, een bijzonder jaar 
waarin we weer erkend zijn als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Met genoe-
gen hebben wij als bestuur teruggekeken naar hetgeen bereikt is. Alle geplande activi-
teiten, met name de filosofische cafés konden, ondanks het Corona-gedoe, voortgang 
vinden en werden bezocht door veel mensen. Het Vriendenmagazine is ontwikkeld tot 
een magazine dat zich vooral richt op het publieksdeel van de publieksfilosofie. Het 
blad wordt gemaakt voor en door het ‘publiek’. Wij hopen dat veel leden de ALV zullen 
bezoeken, zodat we gezamenlijk terug kunnen kijken op 2021 en vooruit kunnen kijken 
op het komende Vriendenjaar.

Subsidies
De erkenning van de ANBI-status was het startpunt voor de invulling van onze nieu-
we rol als subsidieverstrekker voor uitzonderlijke initiatieven op het gebied van pu-
blieksfilosofie. Sindsdien weten veel organisaties ons te vinden. Voor de eerste toe-
kenningsronde van 2022 waren maar liefst zeven aanvragen ingediend, waarvan er 
drie zijn goedgekeurd en één voorwaardelijk. De beoordeling van de aanvragen heeft 
voor het eerst plaatsgevonden op basis van een inhoudelijk advies door de Subsi-
die-adviescommissie (SAC). Deze is begin 2022 opgericht en bestaat uit leden van de 
Vriendenvereniging. De ervaring om op deze wijze onze leden mee te laten besluiten 
over waar ons geld aan wordt besteed is zeer positief. We gaan in de toekomst dit 
proces verder vormgeven. Een positief neveneffect van het verstrekken van subsidies 
is dat de organisaties aan wie wij een subsidie hebben toegekend, bereid zijn om een 
bijdrage te leveren aan de filosofische cafés. Zo is er ook sprake van een zekere mate 
van ‘quid pro pro’.

Socratesbeker
Een van de aanvragers was de Stichting Nacht van de Filosofie. Zij had een aanvraag 
ingediend voor het subsidiëren van de jaarlijkse uitreiking van de Socratesbeker. Door 
de Corona-perikelen was het niet mogelijk om voldoende geld te verwerven voor de 
jurering en uitreiking van de belangrijkste prijs op het gebied van de publieksfilosofie. 
Aan de Vrienden is een subsidie voor drie jaar gevraagd, om de jurering en de beloning 
van het meest prikkelende filosofieboek op het vereiste niveau te krijgen. De advies-
commissie was positief over de aanvraag en ook het Vriendenbestuur staat sympathiek 
tegenover deze aanvraag. De gevraagde ondersteuning ligt echter boven de grens 
waarbinnen het Vriendenbestuur zelfstandig mag beslissen. Daarom zal de beslissing 
voorgelegd worden aan de leden tijdens de komende ALV op 19 juni a.s.

Kitty Essaywedstrijd
In maart hebben vijftien jonge filosofen een essay ingeleverd voor de Kitty van der 
Vliet Essaywedstrijd. Dit is een jaarlijkse wedstrijd voor filosofen die jonger zijn dan 
40 jaar, georganiseerd door ISVW en Vrienden van de ISVW. Vanuit ons subsidie-
fonds stellen de Vrienden jaarlijks 2.500 euro beschikbaar voor het winnende essay. 
Dit jaar was de winnares Mariska van Dam, die een prachtig essay had ingediend, 
met als titel Mijn vreemde schouders. Tijdens het filosofisch café van september zullen 
de vijf genomineerden gepresenteerd worden en zal het winnende essay voorgelezen 

Door Fred Ahsmann 

Van de Vriendenvoorzitter
Zomerse beslommeringen

3 VRIENDENMAGAZINE    NUMMER 2    JULI 2022



worden door Mariska van Dam. Het vol-
ledige juryrapport is gepubliceerd op de 
Vrienden-website: https://vrienden-isvw.
nl/kitty-essaywedstrijd-2022/.

Kitty symposium
Naast al deze positieve ontwikkelingen 
hadden we in april ook een flinke domper 
te verwerken. Samen met het program-
mabureau van ISVW hadden we een 
boeiend programma opgesteld voor het 
jaarlijkse Kitty van der Vliet Symposium. 
Een indrukwekkende lijst van sprekers, 
bestaande uit filosofen, sociologen en po-
liticologen, met als hoogtepunt Abdelka-
der Benali, beloofde interessante confron-
taties tussen filosofische gedachten en de 
weerbarstige werkelijkheid rondom het 
thema ‘Intieme Vreemden’. Helaas, helaas, 
waren er dusdanig weinig aanmeldingen 
dat we hebben moeten besluiten om dit 
symposium te annuleren. Wel hebben we 

met Abdelkader Benali kunnen afspreken 
dat hij bij het filosofisch café van 18 sep-
tember acte de présence zal geven.

Papieren Vriendenmagazine
Vier keer per jaar verschijnt er een nieuw 
nummer van het Vriendenmagazine. Goed 
gevuld met waardevolle informatie, ge-
schreven door Vrienden. Uit kostenover-
wegingen wordt slechts één editie op 
papier gepubliceerd en aan alle leden ge-
stuurd. Veel lezers hebben aangegeven dat 
ze moeite hebben om de digitale nummers 
te lezen. Er bestaat een grote voorkeur voor 
een papieren exemplaar, dat je fysiek kunt 
vasthouden om erin te bladeren. Om die 
reden heeft het bestuur gezocht naar mo-
gelijkheden waarmee lezers, op verzoek en 
tegen kostprijs, een papieren exemplaar 
in de brievenbus bezorgd kunnen krijgen. 
Deze mogelijkheid zullen we met ingang 
van dit nummer gaan aanbieden.

Sanne Rombouts 
Sinds mei heeft de ISVW een medewer-
ker in dienst die het Vriendenbestuur on-
dersteunt in een aantal organisatorische 
en administratieve werkzaamheden. Haar 
naam is Sanne Rombouts. Zij is een dag 
per week beschikbaar en zal in die tijd het 
bestuur veel uitvoerend werk uit handen 
nemen. Dat is een belangrijke ontwikkeling 
en we zijn uitermate verheugd dat het ge-
lukt is om deze wens in te vullen. Hierdoor 
is een belangrijk stuk continuïteit van het 
bestuurswerk geborgd. We zijn erg blij met 
de komst van Sanne en ze stelt zichzelf 
even aan jullie voor in deze editie van VM!

Tot slot wens ik jullie veel leesplezier met 
dit VM-nummer. Er is weer hard en en-
thousiast gewerkt door de redactie. Dank 
daarvoor!

Daar is veel discussie over. Want: hoe herken je de waarheid en weet je of iets waar is? Je wordt soms immers misleid door nep-
nieuws of je denkt dat iets een autonome keuze is, terwijl je onbewust gepusht wordt door algoritmes, reclame of algemene me-
ningen.

Hoe zoek je de waarheid of vorm je een goede mening? Jules Deelder schreef in ‘Euforismen’: “Op een beweeglijk standpunt sta je 
het sterkst”. Je zou ook kunnen zeggen; Hoe de wind waait, waait mijn rokje. Helemaal aan de andere kant van het spectrum staat 
dan star vast blijven houden aan je eigen mening. Laten we het maar zo zeggen; de waarheid ligt vast ergens in het midden.

Ooit schreef ik op; Waarheid wordt begrensd door interpretatie. De puristen zeggen dan; “Nee, dat kan niet, waarheid is waarheid, 
punt.” Tja, er zijn zaken die onomstotelijk waar zijn, maar vaak worden meningen over dé zogenaamde waarheid gevormd door 
bepaalde invloeden en de positie waarin je je bevindt. Nietzsche verwoordde het zo: “Waarheid is geen weerspiegeling van de 
werkelijkheid maar van onszelf, van ons denken, en meer nog, van onze machtsdrang”. En Herman Finkers zei weer; “Wat is waar? 
Het oog ziet niet wat op het netvlies valt. Het oor hoort niet wat het trommelvlies doet trillen. Het ziet en hoort wat in het hart ligt.”

In Finkers sketch over de dood merk je een voorkeur om ergens de poëzie van in te zien. Is dat niet heerlijk: dichterlijke waarheden, 
met gevoel erin? Of om een gedicht van Pablo Neruda te lezen, dat juist over ‘De Waarheid’ gaat?

Idealisme en realisme. Ik houd van jullie
als water en steen
zijn jullie 
delen van de wereld,
licht en wortel van de levensboom

Zo is het: je kunt zaken met een dromerig idealisme bezien of met 
strikt wetenschappelijke blik. In de wetenschapsfilosofie kun je 
waarheid zelfs meten met de coherentietheorie. Maar daartegen 
bestaat weer kritiek in de vorm van een isolementsbezwaar, als sa-
menhangende oordelen tegenstrijdigheden bevatten. Lukt het dan 
zó moeilijk om de waarheid te uiten? Och ja, soms kan men beter 
gewoon dat rokje laten waaien…

Wat is de waarheid? 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. Afgelast

Zondag 15 mei 2022 15-17 uur Café met de eerste ISVW-Fellow Tim de Mey, presentatie van zijn project Waar-
heidsliefde en Waarheidsverval bij de Vrienden-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 Lezing Abdelkader Benali en prijsuitreiking winnaar essaywedstrijd 2022 door 
juryvoorzitter Désanne van Brederode. Het winnende essay wordt voorgedragen 
door de schrijver.

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.

Door Anja Hoogenboom
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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 Rity weer aan de beurt.

Na alle berichten van de afgelopen tijd over grens-
overschrijdend gedrag heb ik mezelf afgevraagd 
wat grensoverschrijdend gedrag nou eigenlijk is. 
Zelf was ik begin jaren ‘80 werkzaam als jonge-
renwerker in Amsterdam Nieuw-West, Sloter-
vaart. Er werd in die tijd eigenlijk nooit gespro-
ken over grensoverschrijdend gedrag, dat begrip 
bestond toen nog niet. Toch was ik er in mijn rol 
als meiden- en jongerenwerker al wel mee bezig. 
Ik was opgeleid tot leraar, maar in die tijd was er 
geen baan te krijgen in het onderwijs (!). Vanuit 
mijn achtergrond als leraar gaf ik vorm en inhoud 
aan jongeren-welzijnswerk. 

Op de echte welzijnswerkers die er werkten en die 
de Sociale Academie hadden gedaan, keek ik een 
beetje neer, vooral omdat ze eigenlijk alleen intu-
itief werkten, zonder voorafgaand plan of werk-
structuur. Ik als leraar moest daar niks van heb-
ben natuurlijk en bedacht een aantal projecten 
waaronder een gestructureerd seksproject voor 
meiden dat zo’n acht weken duurde. Elke dins-
dagavond kwamen zestien meiden tussen de 12 
en 17 jaar samen op het jongerencentrum dat op 
die avond gesloten was voor de jongens. We wa-
ren dan ‘onder ons’. Dat project, met avonden over 
voorlichting, voorbehoedsmiddelen en ongewens-
te intimiteiten, en de uitwisseling van verhalen van 
de meisjes over wat hen allemaal overkwam aan 
ongewenst gedrag hebben me toen al inzichten 
gebracht die nog niet door onderzoeken werden 
bevestigd. Twaalf van de zestien meiden hadden 
met ongewenst gedrag te maken gehad! Ik wist 
al hoe het zat voordat er iets over verscheen in de 
vakliteratuur of in de media. 

Sinds kort is dat allemaal in een stroomversnelling gekomen door het nieuws 
over The Voice en aanverwanten. De vraag ging daardoor voor mij opnieuw 
leven. Want: Wat verstaan we eigenlijk onder grensoverschrijdend gedrag in 
2022? Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan staat momenteel, ook al is ze door 
de rechter inmiddels in het gelijk gesteld, op één lijn met Ali B. en Marco Bor-
sato. Veel roddelrubrieken op tv en op sociale media gaan los zonder zich af te 
vragen waar het nu eigenlijk over gaat. 

In de Van Dale staat bij grensoverschrijdend: bepaalde normen te buiten 
gaand. Maar ja, momenteel bouwen ze bij mij in de straat een opbouw op 
een huis. De bouwvakkers starten ‘s ochtends om 7.00 uur en dan begint het 
kloppen, hameren en zagen. Die gaan wat mij betreft een norm te buiten, maar 
is dat grensoverschrijdend? Er is eigenlijk geen vaste omschrijving van dit be-
grip. Zo zijn er scholen die weglopen van school grensoverschrijdend vinden. 
Sportbonden vinden dopinggebruik of machfixing grensoverschrijdend. In dit 
verband brengt Nick Haslan het woord ‘concept-creep’ in: het verruimen van 
begrippen. Neem het woord ‘trauma’. Vroeger ging dat over verkrachting, een 
zwaar auto-ongeluk of kindermishandeling. Nu noemen psychologen een ver-
huizing ook traumatisch. Zo’n verruiming geldt trouwens ook voor pesten, ver-
slaving of vooroordelen.

John Tasioulasis, hoogleraar ethiek en rechtsfilosofie in Oxford, noemt het 
‘conceptual overreach’, inflatie van begrippen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
geweld of veiligheid, waarbij het al lang niet meer over fysiek geweld gaat. 
Oprekkers van begrippen bedoelen het goed natuurlijk, maar ik vroeg me met 
Floor Rusman af: werkt het wel? Of kan het leiden tot een devaluatie van woor-
den of schouderophalen? Zeker als een slechte internetverbinding inmiddels 
een mensenrecht wordt genoemd. Devaluatie van termen of begrippen leidt 
wat mij betreft niet tot het effectiever bestrijden van grensoverschrijdend ge-
drag. Zeker niet als dat alles behelst tussen ‘onaangenaam’ en ‘strafbaar’. En 
intussen zal het er voor de jonge meiden in Amsterdam niet beter op geworden 
zijn denk ik. 

Tot slot een citaat van Jamal Ouariachi, columnist in Trouw, waar we allemaal 
over kunnen nadenken: “Als we mensen op het voetstuk van de roem plaatsen, 
zijn wij het zelf die hen machtig en potentieel intimiderend maken. Wie zelf naar 
roem streeft en meent zich te moeten optrekken aan beroemdheden begeeft 
zich op glad ijs. Doet aan afgoderij. We creëren demonen in plaats van goden 
door de aanbidding. We maken afgoden van Ali B. en John de Mol.”

Er is eigenlijk geen vaste omschrijving 
van dit begrip.

Over grensoverschrijdend gedrag
Met dank aan Floor Rusman, NRC Columnist

Door Rity van der Avoort
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Filosofie aan de Keukentafel

Wat ik zeker weet … 
Ik:  Hoe ziet een kabouter eruit?
Béla:  Puntmuts, klein, hij heeft soms een snor of een baard, piepkleine 
 handjes, en dat was het.
Ik:  Ok, dus je kunt heel goed vertellen hoe een kabouter eruitziet. 
 Is hij dan echt?
Béla:  Nee, want dat was in een boek.
Ik:  Dus je moet iets in het echt zien voor het ook echt bestaat?
Béla:  Ja.
Ik:  Ik heb nog nooit een dinosaurus in het echt gezien. Hebben dino-
 saurussen dan wel echt bestaan?
Béla:  In de oertijd wel. Kabouters wonen in kabouterhuisjes, maar ik zie 
 ze nooit. En ik zie geen deurtjes. Iedereen houdt van kabouters, 
 maar toch bestaan ze niet echt.
Ik:  Hoe weet je dat dan?
Béla:  Dat zegt mijn moeder.
Ik:  Oh haha. En heksen dan?
Béla:  Die zijn niet echt. Maar de Eskimo’s zijn wel waar.
Ik:  Heb jij wel eens een Eskimo gezien dan?
Béla:  Nee, want die leven niet hier, maar waar het altijd winter is.
Ik:  Ingewikkeld zeg, om te weten wat waar is en wat niet.
Béla:  Nee hoor, helemaal niet.
Ik:  En Sinterklaas?
Béla:  Nee, die bestaat niet. En de paashaas ook niet, denk ik. Want mijn moeder 
 zei dus, en dat vond ik best wel stom, dat Sinterklaas niet bestaat.
Ik:  Had je liever dat je nog steeds dacht dat Sinterklaas bestaat? 
Béla:  Ja, want hij brengt kadootjes.
Ik:  Hij brengt toch nog steeds kadootjes?
Béla:  Nee, dat doet mijn moeder!
Ik:  En het is leuker als je denkt dat Sinterklaas het doet?
Béla:  Ja.
Ik:  Dan zou ik liegen. Dus je hebt liever dat ik tegen jou lieg, dan dat ik de 
 waarheid vertel?
Béla:  Ja. Maar alleen over dat.

Béla (5 jaar) en zijn moeder Claudia 
(43 jaar, filosoof en communicatiespe-
cialist) voeren een klein gesprek over 

grote onderwerpen.

“Iedereen houdt van kabouters, maar toch bestaan ze niet echt.”
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goed leven |het betere boek
Denkers en dwalers
Een geschiedenis van de

filosofie in de Lage Landen

Bestellen? l isvw.nl/uitgeverij 

‘Alles om je heen is
bedacht. Toch leuk om dan

te weten wie het meest
fundamentele denkwerk

heeft gedaan.’

312 blz. | € 29,95

‘Zoektocht naar
betekenis’

De woorden van Hans
Achterhuis

Leonie Wolters

‘Je kunt als individu
weigeren om in het rijk van

de schaarste te leven’

224 blz. | € 17,50

Het gedachtendier
Hoe we werden wie we zijn

‘Hoe kan een actief
natuurlijk humanisme er in
het dagelijks leven uitzien?’

124 blz. | € 19,95

Een cyborg manifest

‘In plaats van een muur op
te trekken tussen mensen

en andere levende wezens,
luiden cyborgs een

verwarrende en plezierige
koppeling in.’

200 blz. | € 19,95

RECENT

VERSCHENEN

Donna Haraway Nanda van Bodegraven Erno Eskens

Misopseudos
Van oudsher scharen filosofen zich graag bij hen die kennis bezitten. Filosofen zijn types 
die een onderscheid maken tussen wat wijs is en niet wijs, en tussen waar en onwaar. 
Dat heeft ons ver gebracht, en de mensheid bovendien, want met al dat schermen met 
wijsheid en waarheid hebben we toch maar mooi een wetenschap opgetuigd en een 
Vriendenmagazine en nog meer moois. Tegelijkertijd vermoed ik dat onze roeping enige 
modificatie behoeft. Immers, wat doen we met hen voor wie enig onderscheid tussen 
waar en onwaar irrelevant is in het licht van eigengewin? Alle waarheid is hun waarheid, 
alle wijsheid is hun wijsheid, en als je aan kritische onderscheidingen of moeilijke bewijs-
voeringen begint te doen, dan kun je een bom verwachten.

Voor een kleine herdefiniëring ga ik te rade bij Judith N. Shklar, een van de voornaamste 
politiek denkers van de vorige eeuw. In tegenstelling tot klassieke liberale argumenten 
voor een politiek liberaal beleid – die streefden naar een gedeelde conceptie van het 
goede, kortweg: hoe meer individuele vrijheid, hoe beter – pleitte zij voor een liberale 
politiek die het slechte op de korrel neemt. Shklars politiek denken gaat niet uit van iets 
goeds dat we kunnen vermeerderen, individuele vrijheid, maar van iets slechts dat we 
moeten verminderen: wreedheid. Het tegengaan en voorkomen van wreedheid zou de 
toetssteen van elk politiek liberalisme moeten zijn.

Ik zou iets soortgelijks aan de filosofie willen voorstellen. We delen al – in naam althans 
– onze hunkering naar wijsheid en waarheid. Hoera. Zullen we nu eens onze afkeer van 
de leugen en de leugenachtigheid vooropstellen? Wie filosoof was, kan misopseudos 
worden. Het tegengaan en voorkomen van de aperte onwaarheid is ons credo, snel en 
vlug is ons zwaard. Medegruwelaars van de leugen, verenigt u!

Door Florian Jacobs
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Filosofisch Lexicon
Duurzaamheid

In de vorige aflevering van het Lexicon schreef ik over artefacten 
en het begrip emergentie dat daarmee samenhangt. Artefacten 
zijn voorwerpen die gemaakt zijn van materialen die in de natuur 
voorkomen. Om het een artefact te laten zijn, moet het eerst door 
ons bewerkt worden. Daardoor wordt de som der delen meer dan 
dat van de delen afzonderlijk, emergentie. Het maakt ons leven 
veilig en comfortabel. Een menselijke wereld zonder ons vermo-
gen tot artificialiteit zou voor ons onleefbaar zijn.

Terwijl ik dat opschrijf, realiseer ik me ineens dat achter deze con-
statering een hoop ironie schuilgaat. Is het niet zo dat wij door de 
manier waarop wij de natuur van haar schatten beroven en door 
het verstoren van allerlei ecologische en klimatologische syste-
men de wereld, vooral die van onszelf, behoorlijk problematisch 
hebben gemaakt als het om leefbaarheid gaat? Ik wil daarmee 
niet zeggen dat wij de aarde alleen nog maar kunnen redden door 
onze artificialiteit in de ban te doen. Kunnen wij bijna acht miljard 
mensen in leven houden door in onze levensstijl weer radicaal 
terug te gaan naar de natuur? Lijkt mij onmogelijk. Toch is het 
goed om te beseffen dat wij niet zomaar door kunnen gaan met 
de vanzelfsprekendheid waarmee wij met de natuur omgaan en 
onze levensbronnen uitputten.

Ik kwam op dat idee, toen ik op mijn verjaardag een hooikist kreeg. 
Mijn vader, die als boerenzoon opgroeide in Hamersveld, vlakbij 
Leusden, vertelde me daar wel eens over. Zijn moeder bracht ’s 
middags de aardappels op temperatuur en stopte de hete pan on-
der de dekens in bed. Tegen etenstijd waren de aardappels gaar 
en had zij kostbare energie bespaard. Eigenlijk een voorbeeld van 
perfecte synergie tussen wat de natuur ons te bieden heeft en wat 
wij met ons technisch vernuft en kennis van natuurlijke processen 
daaraan kunnen toevoegen.

Bij ons thuis gebruik ik die hooikist nu bijna iedere dag en probeer 
ik steeds meer andere toepassingen te vinden. Ik bleek overigens 
niet de enige te zijn die deze oude methode opnieuw heeft ont-
dekt. Onlangs waren we op de Groene Markt in het Amersfoortse 
park Schothorst. Daar lieten verschillende organisaties en buurt-
verenigingen zien hoe zij bezig zijn met het thema duurzaamheid. 
Wij raakten in gesprek met een van de wijkbewoners, die mij ver-
telde dat hij al langere tijd aan het experimenteren was met zijn 

eigen hooikist. Ook anderen in mijn directe omgeving 
waren bekend met het principe van de ‘hooikist’, waar 
overigens niet per se een kist voor nodig is, maar dat 
ook werkt met een theemuts, oude slaapzakken, dikke 
dekens en een bed.

Gaan we de wereld redden als we massaal onze 
energieverspillende kooktoestellen en andere kost-
bare keukenapparatuur de deur uit doen en ons eten 
in goed isolerende houten kisten op natuurlijke wijze 
laten garen? Natuurlijk niet. Daar is veel meer voor no-
dig. Mij gaat het echter om het besef dat onze wereld 
er ooit heel anders uitzag. Niet beter of mooier, maar 
vaak wel duurzamer. We hebben het sinds de negen-
tiende-eeuwse industriële revolutie een stuk comfor-
tabeler gekregen. Van die levensstijl willen we natuur-
lijk geen afstand doen. Het probleem is wel dat we de 
natuurlijke schaarste aan grondstoffen met ons men-
selijke ingrijpen alleen maar erger hebben gemaakt. 
Wij kregen daar een ‘overschot’ aan weldadigheid 
en luxe voor terug. Het gaat zelfs zover dat we in de 
wachtrij op Schiphol met elkaar op de vuist gaan, om-
dat we vrezen voor ons plekje in het vliegtuig dat ons 
naar aangename tropische oorden moet brengen. Die 
hooikist helpt ons bij het minderen van het altijd maar 
meer. Wat hetzelfde blijft, is dat het eten nog steeds 
even lekker en misschien door deze ‘slow food’-me-
thode zelfs wel voedzamer is.

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 D van duurzaamheid.. Door Stefan Steenkamp 
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Boekrecencie
De wonderdokter, Rinus Spruit
Uitgeverij Cossee 2019, ISBN 9789059368644, 224 pag, prijs €20,99

De naam Albert Willem van Renterghem (1845-
1939), hoofdpersoon uit ‘De wonderdokter’, riep 
herinneringen bij mij op aan de basisopleiding 
hypnotherapie van 25 jaar geleden. Toen mijn 
vrouw de recente recensie uit de Volkskrant voor-
las en ook nog de naam noemde van Liébeault 
(1823-1904) begon het ingestampte rijtje erudie-
te namen weer naar boven te komen. Zelfs ‘De 
klinische les van Charcot’, een van de zeldzame 
afbeeldingen in Kees van der Veldens ‘Directieve 
therapie’, sprong op mijn netvlies. Bijna mijn hele 
boekenkast kwam weer tot leven. Er overviel mij 
een onbedwingbare neiging om, met de weten-
schap van nu, diverse hoofdstukken te herlezen. 
Het te lezen met de wetenschap van nu maakt het 
boek over de wonderdokter zo interessant.

De auteur heeft de oorspronkelijke en omvangrijke 
autobiografie van 1389 pagina’s van Van Renterg-
hem ontdekt in een stoffige bibliotheek en toverde 
het om tot een handzame bundel die men in één 
adem uitleest. Het meest geboeid raakte ik door 
Van Renterghem’s betrokken en integere manier 
van werken. Hij schrijft daar zelf over: ”Had ik te-
voren het slagen van behandeling toegeschreven 
aan het geneesmiddel dat men de zieken geeft, 
nu was het mij duidelijk geworden dat de per-
soonlijkheid van de arts en de wijze waarop hij het 
middel geeft, vaak meer gewicht in de schaal legt 

dan het medicament zelf. Ik had de waarde leren kennen van de suggestie, de 
toverkracht leren beseffen die schuilt in de gedachte.” 

Na een aantal jaren als scheepsarts gewerkt te hebben, vestigt Van Renterg-
hem zich als huisarts in een dorp op het Zeeuwse platteland. De hygiënische 
omstandigheden zijn soms barbaars. Met uiterst beperkte voorzieningen, 
weet de huisarts op provisorische wijze dorpsgenoten van alle rangen en 
standen bijzonder van dienst te zijn. Noodoperaties en bevallingen kan hij niet 
anders verrichten dan bij het schamele schijnsel van een olielamp. De penicil-
line dient nog uitgevonden te worden. Doeltreffende pijnstillers zijn nauwelijks 
voorhanden. Wanneer Van Renterghem een artikel in handen krijgt van de 
Franse arts Liébeault, die patiënten behandelt met behulp van hypnose, gooit 
hij het roer om. Hij reist naar Nancy af, om enkele weken de kunst af te kijken 
van zijn Franse leermeester. Later zal hij in Wenen ook Sigmund Freud (1856-
1939) ontmoeten. Van Renterghem is diep onder de indruk van de gedegen 
kennis van Freud en diens psychoanalytische praktijk. Doch, wat de persoon-
lijkheid betreft, voelt Van Renterghem zich meer op zijn gemak bij Carl Gustav 
Jung (1875-1961) en gaat bij laatstgenoemde in leeranalyse.

Parallel aan deze ontwikkeling verhuist van Renterghem eerst naar Goes. La-
ter vestigt hij zich in Amsterdam samen met zijn compagnon schrijver-psy-
chiater Frederik Willem van Eeden (1860-1932). Zij zetten er een gezamenlijke 
hypnotherapeutische praktijk op. Wanneer Van Eeden vertrekt om zich meer 
op het schrijverschap te richten en het ontwikkelen van de Internationale 
School voor Wijsbegeerte, verwezenlijkt Van Renterghem een lang gekoes-
terde droom: Een eigen hypnotherapeutische kliniek, welke hij vernoemt naar 
zijn grote voorbeeld Liébeault.

Ik ben verwonderd over de werkwijze om meerdere patiënten tegelijkertijd 
in trance te houden. Binnen een aantal kamers van een groot pand verkeren 
diverse patiënten in somnambule toestand om na enkele uren als herboren 
huiswaarts te keren. Om recidief van de angststoornissen te voorkomen, pas-
te hij soms gedurende vier weken dagelijkse hypnose-behandeling toe. Dat 
doet mij denken aan de huidige achtweekse-mindfulnesstraining met dage-
lijkse meditaties van bijna een uur.

Terwijl op de voorgrond het basale archaïsche huisartsenwerk wordt beschre-
ven en naderhand de wonderen der hypnose, blijft op de achtergrond de 
menselijke worsteling voelbaar aanwezig. Zo is het ook voor zijn gezin sappe-
len. De echtgenote spaart met kwartjes wisselgeld de zilveren theelepeltjes 
bij elkaar. Het maatschappelijke conflict, de klassenstrijd tussen arm en rijk, 
wordt voelbaar in het familieverband. Indringend is de tevergeefse strijd om 
het behoud van een kind, zorg voor en ziekte van ouders. Aan het eind van 
zijn beroepscarrière belandt Van Renterghem in een interpersoonlijke wor-
steling met een aankomend collega. De jeugdige opportunist tracht de goed-
lopende psychotherapeutische kliniek middels misleiding te annexeren. De 
problemen zijn van alle tijden. Het leven van Van Renterghem speelt zich af 
aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw. Mijn beroepscarrière 
is honderd jaar later, maar ik heb er veel in herkend. Ook de afbeelding van de 
‘De klinische les van Charcot’, herinnerde mij bijvoorbeeld indringend aan de 
‘patiëntendemonstraties’ van vijftig jaar geleden.

Door  Frans v.d. Lem
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Paul van Tongeren opent deze mooie 
lente-zaterdag met een lezing onder de 
titel ‘Filosofie als levenswijze’. In de grote 
Van Eedenzaal zitten zo’n 85 belangstel-
lenden, van alle leeftijden. De Vereniging 
voor de Filosofische Praktijk organiseert 
deze dag voor haar leden en geïnteres-
seerden. Met zo’n achttien workshops, 
lezingen, wandelingen, gesprekken en 
inleidingen is het een volle en inspireren-
de dag. Hij is bedoeld voor ‘iedereen die 
open staat voor filosofie’.

Wat is dat eigenlijk, praktische filosofie? 
Toevallig sprak ik Sanne Rombouts laatst 
om haar te feliciteren met haar aanstelling 
als ondersteuner van ons Vriendenbe-
stuur. Zij had een grote belangstelling voor 
deze tegenhanger van de academische 
filosofie. Haar universitaire filosofiestudie 
in Antwerpen combineert zij met deze 
invalshoek. Toen ze vertelde over haar 
motivatie om die filosofierichting meer te 
aandacht geven, realiseerde ik me dat ik 
dat van meer jonge mensen gehoord had. 
De praktische filosofie is in opmars!

Paul van Tongeren gaf tijdens zijn lezing 
een steekhoudende definitie. Die luidde:
‘Praktische filosofie is een manier van leven 

die gebaseerd is op een existentiële keuze 
en begeleid wordt door een theorie, bv. de 
Stoa, die een focus heeft op de levenswijze 
en is gecultiveerd door geestelijke oefenin-
gen die gericht zijn op een radicale transfor-
matie.’ Pfff, even nadenken zeg! 

Als bewonderaar van de klassieken be-
gint hij natuurlijk bij Socrates en Plato. 
Zij zijn immers de grondleggers van het 
zoeken naar waarheid en kennis, hoewel 
hier op verschillende manieren invulling 
aan werd gegeven. Diogenes richtte zich 
bijvoorbeeld meer op waarachtigheid 
zonder verhullingen, dus ‘all the way’, ook 
in zijn manier van leven. De filosofie van 
de praxis kent zijn oorsprong in de Helle-
nistische school (300 v Chr. - 400 n Chr.) 
en is de inspiratiebron van huidige levens-
kunstdenkers. 

Het is niet zo gek dat die filosofie de laat-
ste jaren steeds meer aandacht krijgt. Het 
gaat immers over ons handelen. Steeds 
meer organisaties en psychologische 
praktijken kijken naar menselijk handelen 
en gedrag. Het filosofische gedachte-
goed, met name vanuit de praxis, wint ter-
rein en is een theorie over dat handelen. 
Het wordt in meerdere sectoren ingezet 

Filosofie als praxis
Dag van de Filosofische Praktijk
Zaterdag 16 april 2022 ISVW

als middel om het handelen te verbeteren 
en zinvol te maken.  Zo is een moreel be-
raad met hulpverleners en cliënten in de 
GGZ of de zorg geen uitzondering meer. 
Zoals Anneline Mook, een van de work-
shopbegeleiders, me zei: “ik zie in Gro-
ningen studenten, filosofen, managers 
en GGZ-medewerkers in mijn praktijk die 
met vragen komen waar ze in gesprek-
ken met psychiaters of hulpverleners 
onvoldoende bevredigende antwoorden 
krijgen. In mijn praktijk en gesprekken 
ervaren ze meer duurzaam zingevende 
antwoorden.” Of zoals Dennis de Gruijter, 
docent van de Stoa-week in het Summer-
school-programma van de ISVW, het zei: 
”Ik begrijp niet goed meer dat mensen al-
leen komen om een lezing bij te wonen 
en daarna weer doorgaan met hun leven. 
Voor mij is altijd de vraag van belang: hoe 
breng ik dit in mijn leven en handelen?”

Tijdens de lunch zie ik Oekraïense gezin-
nen tussen de deelnemers aan de dag. Ze 
worden bij de ISVW opgevangen. Twee 
parallelle werelden in één lunchruimte. Ze 
gaan met hun bordjes buiten in het zon-
netje zitten. Samen aan een tafel in het 
groen. Ik zou wel even met ze willen pra-
ten en twijfel eraan of ze daar op zitten te 
wachten. Toch maar niet dan. Even later 
trek ik mijn jas aan in het fietsenschuurtje. 
De deur staat open en er loopt een klein 
meisje met een wollen mutsje voorbij. 
Haar moeder heeft haar daarnet van het 
fietszitje op de grond gezet. Ik zwaai naar 
haar… ze zwaait meteen terug.

Door Rity van der Avoort
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Levensreis

Een papieren versie van het Vriendenmagazine bestellen?
We bieden je vanaf deze editie de mogelijkheid om het maga-
zine op papier te bestellen. Via de ISVW-website kun je voor  
€ 6,50 een papieren exemplaar bestellen. Je krijgt dan het Vrien-
denmagazine in je brievenbus!

      Bestel hier je papieren Vriendenmagazine

Papier Hier!
Het Vriendenmagazine in je brievenbus? Dat kan vanaf nu.
Het Vriendenmagazine verschijnt vier keer per jaar. Uit duurzaam-
heidsoverwegingen versturen we alleen de december-editie op 
papier. Deze blijkt aanzienlijk beter gelezen te worden dan de di-
gitale edities. Daarnaast hebben Vrienden aangegeven dat zij het 
Vriendenmagazine graag op papier zouden willen ontvangen.

Wenskaart
Toen ik op Interne Geneeskunde werkte, lag daar begin 1974 
sinds drie dagen een 91-jarige mevrouw met maagkanker. Ze 
was licht dementerend maar op en top een dame. Haar enige 
dochter van 60 jaar bezocht haar dagelijks twee keer en fun-
geerde als haar ‘schoonheidsspecialiste’. De oude dame over-
leed plots zeer snel aan een grote longembolie. Ik had een uur 
na haar overlijden een gesprek met deze dochter. Ze was dank-
baar over hoe het gegaan was, maar vertelde ook dat ze nu haar 
moeder plots erg ging missen en vertelde:

“Mijn moeder is de jongste uit een gezin van dertien, een nako-
mertje en ongewenst. Dat heeft ze haar hele leven voortdurend 
moeten horen en voelen. Ik verzorgde samen met mijn moeder 
de laatste jaren het verzenden van de eindejaarswenskaarten en 
schreef de enveloppen met adressen, zij de kaarten. Het wer-
den er elk jaar minder, de laatste keer nog maar zes. Mijn moe-
der schreef toen achterop, met bibberhandschrift: Z.K. en G.N.” 

Door Engelien Bults

Op 6 oktober 1972 sloot ik mijn studie Geneeskunde af aan de Vrije Universiteit. 
Het was een totaal andere tijd dan nu. Desalniettemin: mocht ik onverhoopt een 
tweede keer geboren worden, dan kies ik opnieuw voor het beroep of de roeping 
arts. De hele samenleving, alle rangen en standen trekken aan je voorbij. Nergens 
word je zo bevraagd, verrast, verbaasd, ontroerd, geraakt, geshockeerd, en ner-
gens verwonder je je zo vaak als wanneer je tegenover een patiënt zit. Ik probeer-
de me ook altijd in te leven in de persoonlijke leef-context van elke patiënt.

De dochter vroeg mij tussendoor: “Weet u wat dat betekent?” 
Ik wist het: Zalig Kerstfeest, Gelukkig Nieuwjaar. Ze vervolgde 
haar verhaal en vroeg haar moeder: “Mam, hebben we nog ie-
mand vergeten? Haar moeder van 91 antwoordde: “Nou, mijn 
moeder, moet die geen kaart hebben?” Waarop de dochter zei: 
“Nou moe, als ik je nou zeg, dat je moeder dan wel 124 jaar moet 
wezen, gaat er dan boven bij jou misschien ergens een lichtje 
branden?” Het was even stil, maar toen zei haar moeder toch: 
“Nou, oh ja, nee, dat kan natuurlijk niet, dan moet ze wel al dood 
wezen.” De dochter ging nog even door en zei: “Mam, stel dat ze 
nog zou leven, zou je haar dan evengoed een kaart willen sturen, 
na alles wat er gebeurd is?” De moeder tot slot: “Nou, nee, je 
hebt gelijk, toch maar geen kaart naar haar!”

Na het afscheidsgesprek loopt de dochter de deur uit, ik kijk haar 
zorgvuldig na: keurig gekapt opgestoken haar, mooie schoenen 
met hak, nep bontjasje en denk: ‘je bent precies je moeder.’
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Tot voor kort was de belangrijkste associatie die de ISVW bij me opriep een 
aantal heidagen waarin ik met een niet nader te noemen gezelschap was 
veroordeeld tot teambuilding-activiteiten. Dat mijn herinnering hieraan niet 
overheersend positief is, lag zeker niet aan de ISVW. En dus vormde dit ook 
geen obstakel voor een hernieuwde kennismaking. Recent was ik deelnemer 
aan een studieweek met als thema ‘Het raadsel van de tijd’ en dat is mij in alle 
opzichten goed bevallen. 

In de jaren ‘70 van de vorige eeuw heb ik filosofie gestudeerd aan de Univer-
siteit Utrecht maar een carrière als filosoof was in de tijd niet eenvoudig te 
realiseren. Dus werd ik achtereenvolgens beleidsmedewerker, met dank aan 
de democratiseringsgolf in het Wetenschappelijk Onderwijs, projectleider en 
manager, waarbij mijn filosofie-opleiding steeds uitermate nuttig bleek. Niet 
zozeer inhoudelijk maar vooral vanwege de ontwikkelde analytische vaardighe-
den. Sinds mijn pensionering heb ik de inhoudelijke draad van mijn studie weer 
opgepakt met een aantal favoriete thema’s: logica, paradoxen en tijd. Tijdens 
de opeenvolgende corona-golven had ik daartoe natuurlijk alle gelegenheid, 
temeer daar ik relatief goed ophokbaar bleek. Geleidelijk groeide de behoefte 
aan een tijdelijke verandering van omgeving en gezelschap en daarbij dacht 
ik niet direct aan een traditionele vakantie maar meer aan een studieperiode. 
Vandaar. Ik kijk uit naar gelegenheden voor een uitgebreidere kennismaking 
met de ISVW.

Nieuwe Vrienden stellen zich voor

Don’t think but look
Eind jaren ’60 van de vorige eeuw wijdde het nog altijd gezagheb-
bende juridische tijdschrift Ars Aequi een special aan de Functionele 
Rechtsleer. Hierin staat de menselijke handeling centraal bij de door 
de rechter te beantwoorden vraag; ‘wat kan en kan niet, wat mag en 
mag niet?’.

Het gedachtengoed, of beter gezegd de zienswijze die hieraan ten 
grondslag ligt, is in belangrijke mate afkomstig van Prof. Dr. Jack ter 
Heide die voortborduurde op de analytische filosofie van Bertrand 
Russell en Ludwig Wittgenstein. Het toeval wilde dat Jack ter Heide 
in 1968 nog maar net de juridische faculteit van de EUR was komen 
versterken toen ik mij, gewapend met de special van Ars Aequi, zette 
aan mijn doctoraalscriptie over de ‘praecontractuele verhouding’. Dat 
is het stadium voorafgaand aan de totstandkoming van een overeen-
komst. Wat is dan rechtens de situatie? Eind jaren zestig was dit voor 
velen nog een soort juridisch niemandsland, met name voor recht-
geaarde legalisten die worstelden met het ontbreken van wetgeving 
voor deze situatie. Voor Ter Heide en zijn geestverwanten was het 
zonneklaar: de situatie waarin het samen-handelen van mensen, hun 
interactie en datgene wat zij beogen, alsook de omstandigheden van 
de kwestie de leidraad vormen voor het rechters-oordeel. Is er sprake 
van fair play, van goede of kwade trouw, van (on)zorgvuldig handelen 
of iets anders? Daarvoor is nodig ‘Don’t think but look’. Met dank aan 
Jack ter Heide werd dit het devies voor mijn verdere loopbaan. 

Bas Savenije

Willem 
van Hassel
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“Mag het een onsje meer zijn?” vraagt de marktkoopman. Jaze-
ker! Van mij mag de wereld veel meer dan een ‘onsje’ filosofischer 
worden. Waar op de agora de marktkramen bijkans kraken onder het 
enorme aanbod van filosofische handelswaar, zie ik zelf de filosofie 
liever in de mensen dan in producten. Filosofie als een manier van le-
ven is een jas die mij veel beter past. Ik ben inderdaad Jan-Bram van 
Luit en verdien zelf de duiten in het onderwijs en in de sportwereld. 
Als bestuursvoorzitter van het Centrum Kinderfilosofie Nederland 
(CKN) deel ik graag het statement ‘Denk samen beter’. Zeker ook een 
tikkie Ubuntu; “Ik denk omdat wij denken”. Het is daarom dat ik graag 
vrienden ben met de Vrienden.

Filosofie aan de Keukentafel

Wat ik zeker weet … 
David:  Als ik jou een klap geef, dan voel je dat. Dus dat is waar.
Ik:  Ik heb wel eens gedroomd dat ik een klap kreeg. En toen deed het 

in mijn droom ook echt pijn.
David:  Ik heb wel eens gedroomd dat Leen weer terugkwam in de klas. En 

dat ze het gek vond dat iedereen aan het huilen was. Toen werd ik 
wakker, en toen wist ik weer: ze is er echt niet meer.

Ik:  Hoe weet je dat zij er echt niet meer is?
David:  Omdat je haar nooit meer ziet.
Ik:  Misschien is ze er wel, maar zie je haar niet.
David:  Dan nog voelt het alsof ze er niet is.
Ik:  Dus we hebben onze ogen wel nodig om te weten of iets waar is?
David:  Ja, eerst zien en dan geloven.
Ik:  En iemand die blind is dan?
David:  Die ruikt of er bijvoorbeeld frietjes op tafel staan.
Ik:  Stel iemand kan niet ruiken, proeven, zien, voelen en horen? 
David: Dan weet je niks.
Ik:  Rekenen kan nog wel, en dat is ook waar toch?
David:  Voor een mens wel, ja. Maar een aap kan niet rekenen, dus hij weet 

ook niet of dat waar is. 
Ik:  Wat zou waar zijn voor een dier?
David:  Dierenlogica.
Ik:  Goeie! Stel ik zeg tegen een paard: de lucht is blauw. 
David:  Dan snapt dat paard daar niks van. Hij kan het niet verstaan. Je hebt 

dezelfde taal nodig, om elkaar te verstaan.
Ik:  En om het eens te worden over wat waar is.

David (11 jaar) en zijn moeder Claudia 
(43 jaar, filosoof en communicatiespe-
cialist) voeren een klein gesprek over 
grote onderwerpen.

“Eerst zien, en dan geloven.”

Jan-Bram 
van Luit
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De Gulden Regel is over de hele wereld bekend en vormt voor veel levensbe-
schouwingen en religies een basisleefregel. Wij kennen hem als de christelijk-hu-
manistische regel: ‘behandel de ander zoals jezelf behandeld wilt worden’. Ook 
wel bekend als: ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’. Hin-
doestanen zeggen: ‘Dit is de hoogste plicht: doe een ander niet aan wat u pijn 
zou doen, als het u werd aangedaan.’ En in het jodendom geldt als uitgangspunt: 
‘Wat u tegenstaat, doe dat uw medemens niet aan. Dat is de hele wet; de rest 
is commentaar’. Mohammed predikt: ‘Geen van jullie is een echte gelovige tot je 
voor anderen wilt wat je wilt voor jezelf’. Gelijkluidende uitspraken vinden we in het 
boeddhisme en confucianisme. Deze regel is dus een belangrijke regel die de basis 
vormt van vredig en prettig intermenselijk verkeer. Mooi is: leden van verschillende 
levensovertuigingen en religies kunnen aanhangers van andere levensovertuigin-
gen en religies hierop aanspreken. Een soort universeel intermenselijke basis.

De moraal is ouder dan de mens
Frans de Waal, een van de bekendste primatologen van de wereld, schreef 
een boek met de titel: ‘De bonobo en de tien geboden ‘. De ondertitel luidt: ‘de 
moraal is ouder dan de mens’. Dan geldt dus: de moraal is ouder dan de reli-
gies. In dat boek en in meer van zijn boeken, stelt De Waal dat de eigenschap 
een moraal te hebben, empathisch te zijn, sociaalgericht verdrag te vertonen, 
rekening te houden met anderen, voorkomt bij primaten. Via de evolutie is deze 
eigenschap ook terecht gekomen bij ons, de homo sapiens. Wederzijds aardig 
zijn helpt je verder. Deze eigenschap is dus in de mensen aanwezig, zit in hun 
genen. Zat al in de mensen lang voordat de thans bekende wereldreligies ont-
stonden. Deze aanleg in primaten vormt het begin van de moraal van de homo 
sapiens; de religies en levensbeschouwingen hebben hierop voortgeborduurd.

Vaststelling: niet de Gulden Regel vormt de basis van religies en levensover-
tuigingen, maar de via de evolutie in onze genen aanwezige eigenschap reke-
ning te houden met elkaar. De Gulden Regel is, zo kun je dat zien, een latere 
verwoording hiervan. Overigens voor de duidelijkheid merk ik op dat mensen 
zich niet altijd en steeds consequent aan deze regel houden. Het is weliswaar 
in onze genen verankerd, maar leidt niet altijd tot empathisch gedrag.

Empathie bij primaten
Ik ben De Waal dankbaar voor zijn onderzoek. Ik ben blij dat de empathie in 
mijn en andermans genen zit. We hebben geen religies nodig om aardig tegen 
elkaar te zijn in een wederkerige afhankelijkheid. Ik zie dat religies het nodig 
hebben gevonden die natuurlijke regel op te schrijven en vervolgens te stellen 
dat die regel gegeven is door God of een of andere religieuze uitvinding. Re-
ligies stellen dus: die regel is ons geopenbaard. De Waal zegt, en ik zeg hem 
dat na, dat die regel in onze genen zit. En juist omdat die in onze genen zit, 
zien we die terug bij alle mensen van de wereld en zien we dat verschillende 
religies verschillende woorden hebben gekozen om die bestaande natuurlijke 
regel te verwoorden. Dus religies hebben verwoord wat ze in feite al aantroffen. 
De Waal schrijft op pagina 173 van ‘De bonobo en de tien geboden’: “Het zou 
in elk geval geen zin hebben morele regels te bedenken waaraan men zich 
onmogelijk kan houden.”

Klopt de Gulden Regel?
De Waal meent dat de Gulden Regel maar heel beperkt hanteerbaar is. Hij 

Door Luc Meuwese

De Gulden Regel 
en een misvatting van Frans de Waal.

De ‘Gulden Regel’ vormt in alle religies en 
levensovertuigingen de basis voor menselij-
ke relaties en handelen. Wereldwijd aanwe-
zig. Bekend in onze taal: ‘Behandel de ander 
zoals jezelf behandeld wil worden’. Het zit in 
de menselijke genen om wederzijds goed 
met elkaar om te gaan. Wederkerigheid is 
essentieel.

Religies hebben die menselijke aanleg in 
hun eigen woorden opgeschreven in ge-
schriften:

Hindoeïsme:
Dat is de hoogste plicht: doe een ander 
niet aan wat u pijn zou doen, als het u werd 
aangedaan.  (Mahabaratha, 5, 1517)

Christendom:
Behandel de mensen zoals u door hen 
behandeld wil worden. Want daar komt het 
volgens de wet van Mozes en andere profe-
ten op aan.  (Bijbel, Mattheüs 7:12)

Islam:
Geen van jullie is een echte gelovige tot je 
voor anderen wilt wat je wilt voor jezelf.
(Profeet Mohammed, hadîth)

Boeddhisme:
Doe anderen geen pijn op een wijze die je 
zelf pijnlijk zou vinden. (Oedana-Varga 5, 18)

Jodendom:
Wat u tegenstaat, doe dat uw medemens 
niet aan. Dat is de hele wet; de rest is com-
mentaar.  (Talmoed, Sjabatt, 31a)

Confucianisme:
De hoogste vorm van liefhebbende vriende-
lijkheid is: doe anderen niet aan, wat je niet 
wilt dat zij jou aandoen. (Analecta 15, 23)
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schrijft op pagina 192: “De gulden regel … werkt 
eigenlijk alleen als mensen even oud zijn, van het-
zelfde geslacht en even gezond. En als ze dezelfde 
voorkeuren en aversies hebben.” In andere geval-
len werkt de Gulden Regel volgens De Waal niet. 
De Waal wijst de Gulden Regel af. Terwijl ik meen 
dat de Gulden Regel niets anders is dan een ver-
woording van de regel die De Waal aantrof in pri-
maten en die dus ook in de mensen aanwezig is. 
De Waal geeft in zijn boek drie voorbeelden van 
het gebruik van de Gulden Regel waaruit blijkt dat 
de regel tekortschiet of zelfs tot wangedrag kan 
leiden. Zoals De Waal de regel toepast klopt dat, 
maar naar mijn idee past hij de regel niet goed toe 
en komt zo tot de conclusie dat de Gulden Regel 
te verwerpen is. Dat is jammer, want we zagen 
net dat die regel wereldwijd erkend wordt als een 
basisidee achter intermenselijke verhoudingen. 
De Waal past de regel verkeerd toe en er is geen 
reden de regel te verwerpen. Ik kan dit het beste 
toelichten aan de hand van de voorbeelden die De 
Waal zelf geeft.

Voorbeeld 1: seks
De Waal schrijft op pagina 191: “Als ik tijdens een 
conferentie een aantrekkelijke vrouw die ik nauwe-
lijks ken naar haar hotelkamer volg en ongevraagd 
bij haar in bed duik, kan ik vrij goed inschatten hoe 
ze zal reageren. Zeg ik haar dat ik gewoon bij haar 
doe wat ik graag zou willen dat zij bij mij deed, dan 
ben ik bang dat mijn beroep op de gulden regel 
weinig indruk zal maken.” Dit is de redenering van 
De Waal. Hij meent het voor elkaar te krijgen zijn 
ongepast gedrag te rechtvaardigen op basis van 
het toepassen van de Gulden Regel. Hier moet 
iets niet kloppen. Laten we de regel eens goed 
bekijken. Behandel de ander zoals jezelf behan-
deld wil worden. Hoe wil jij seksueel behandeld 
worden? Ik vul in: met respect, met overleg, niet 
gedwongen en zeker geen ongevraagde intimi-
teiten opgedrongen krijgen. OK, doe dat dan ook 
voor die ander. De Gulden Regel stelt dus niet dat 
je je slechts moet voorstellen wat jij wilt, maar dat 
je je juist moet voorstellen wat die ander wil, want 
dan kun je die ander behandelen op de juiste wij-
ze. De wijze die jij ook wilt. Dus het uitgangspunt 
wordt: je wilt voor jezelf en voor de ander: prettig 
seksueel verkeer. En de ander kan dan zeggen: ik 
wil niet met jou, want dat vind ik geen prettig sek-
sueel verkeer.

Voorbeeld 2; varkensoortjes
De Waal schrijft op pagina 192: “Of laten we er eens van uitgaan dat ik een ve-
ganist willens en wetens varkensoortjes voorzet. Omdat ik zelf graag vlees eet, 
houd ik me hierbij alleen maar aan de gulden regel, maar de veganist zal mijn 
gedrag verfoeilijk vinden en misschien zelfs immoreel.” Ook hier weer een in 
mijn ogen foutieve toepassing van de Gulden Regel. Ik wil als ik bij een vriend 
ga eten, iets krijgen dat ik lekker vind en dat gun ik mijn vrienden die bij mij 
komen eten ook. Dat kan voor de een varkensoortjes zijn en voor de ander een 
veganistische schotel. Je dat realiseren, je op die manier inleven in de ander 
leidt tot prettige maaltijden. Ik geef jou een voor jou lekkere maaltijd en ik krijg 
graag van jou een voor mij lekkere maaltijd.

Voorbeeld 3; Indianenfamilies
In zijn derde voorbeeld op pagina 193 wordt de zaak ernstiger. De Waal sugge-
reert dat de Gulden Regel leidt tot afschuwelijke ellende, terwijl niet de Gulden 
Regel de basis voor die ellende is, maar het op onjuiste wijze toepassen van 
de regel. De Waal schrijft: “…. Nog een voorbeeld, ditmaal van goed bedoe-
lende Canadese bureaucraten die kinderen bij Indianenfamilies weghaalden 
om ze door blanken te laten opvoeden. Dat zouden ze zelf misschien hebben 
gewild als ze in kampen in de wildernis hadden geleefd, maar gedwongen in-
tegratiepolitiek – bijvoorbeeld het beleid dat leidde tot de Australische ‘verloren 
generatie’ van inheemse kinderen – wordt tegenwoordig als uiterst immoreel 

beschouwd.” Ik vind het lastig als immoreel gedrag, want dat is het, kinderen 
weghalen bij de ouders, gezien wordt als het gevolg van het toepassen van de 
Gulden Regel. Mijn toepassing van de Gulden Regel zou zijn: Je wilt als ouder 
niet dat je kinderen bij je weg worden gehaald. Nee toch, doe dat dan ande-
re ouders ook niet aan. Weet je dat niet zeker, vraag het dan. Ik denk dat ze 
zeggen: blijf van mijn kinderen af. Misschien zeggen ze wel: Ken je de Gulden 
Regel niet?

Het belang van de Gulden Regel
Wat op het spel staat is dit: een belangrijke wetenschapper verwerpt op ver-
keerde gronden een basisregel die mensen over de hele wereld verspreid met 
elkaar verbindt. Zijn verwerping is gebaseerd op het verkeerd toepassen. Dat 
is tamelijk inzichtelijk: je gaat, op basis van de Gulden Regel, toch niet een kind 
op zijn verjaardag een filosofisch boek geven omdat jezelf graag een filosofisch 
boek cadeau krijgt. Te flauw voor woorden. Op basis van de Gulden Regel geef 
je een kind een cadeau dat het graag ontvangt net zoals jij graag een cadeau 
krijgt dat je graag ontvangt. Een stap abstracter, dus geen boek, maar een ca-
deau geven, en empathisch denken en je komt eruit.

Reageren?
Luc Meuwese mobiel: 06 24 82 66 15

De Waal zegt, en ik zeg hem dat na, dat die regel in onze genen zit.
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Sanne Rombouts stelt zich voor

Momenteel volg ik in Antwerpen de Mas-
ter Wijsbegeerte. Verder heb ik vorig jaar 
aan de ISVW de opleiding tot filosofisch 
practicus afgerond en ben ik mijn eigen 
praktijk gestart, Praktijk Slijpsteen. Hier-
naast werk ik voor twee dagen per week 
bij VECOZO, hier begeleid ik teams in de 
onderlinge samenwerking. Nu is daarvoor 
ongeveer een dag per week het werk 
voor de Vrienden van de ISVW bijgeko-
men. Ik schreef al af en toe een recensie 
voor iFilosofie en vind het een mooie kans 
om nu ook voor de Vrienden aan de slag 
te mogen. Als ik niet aan het werken, le-
zen, schrijven of denken ben, dan stap ik 
ter ontspanning graag op de racefiets. Ik 
kook met plezier en ook genieten van an-
dermans kookkunsten doet me deugd. 

Voor de eerste bestuursvergadering die 
ik bijwoonde vroeg het bestuur mij daar-
bij een beschouwing bij de opening van 
de vergadering te geven. Hieronder deel 
ik met jullie een korte weergave daarvan, 
waarin ik het jaarthema van de Vrienden 
verbind aan de colleges over Vriendschap 
die ik volgde.

Geven en krijgen in vriendschap en 
vertrouwen
‘Het gaat in de liefde om wat je geeft, niet 
om wat je krijgt’ hoorde ik Arthur Japin 
eens zeggen in een marathoninterview. 
Die uitspraak is me bijgebleven. In de col-
legereeks ‘Vriendschap en de ethiek van 
het zelf’ kwam ik erachter dat Japin niet zo 
origineel is. Aristoteles zei al dat bemin-
nen belangrijker is dan bemind worden. 
Beminnen is namelijk actief en bewust, 
je kunt niet van iemand houden zonder 
dat te beseffen. Bemind worden kan ook 
passief en onbewust zijn. Zelf denk ik dat 
er ook nog een meer instrumentele reden 
is om de nadruk op beminnen te leggen. 
Wie zich vooral richt op wat die ontvangt 
in een relatie is al snel ontevreden en dat 
komt die relatie niet ten goede.

Met name door het denken van Simone 
Weil en Immanuel Kant over vriendschap 
ben ik tot het inzicht gekomen hoe be-
langrijk autonomie daarbij is. Volgens Kant 
vereist vriendschap een evenwicht tussen 
liefde en respect, waarbij de autonomie 
van de ander overeind blijft. Weil maakt 
duidelijk: vrienden moeten blijven accep-
teren dat zij twee verschillende creaties 
zijn, door te streven naar versmelting, een-

wording of gelijkheid zou dat verdwijnen. 
Ik moest hieraan denken toen een van de 
boeren bij ‘Boer zoekt vrouw’ zei dat hij 
niet bovenop de ander moest springen, 
terwijl hij dat duidelijk wel gedaan had. Hij 
bracht serenades, week geen meter van 
haar zijde en betuigde voortdurend zijn 
liefde aan haar. Daarmee ondermijnde hij 
haar autonomie en haar vrije keuze om in 
te stemmen met de relatie.

Wat me verwonderd heeft, is hoezeer 
vriendschap als iets ethisch gezien kan 
worden. Bij ethiek gaat het vaak over mo-
raal en wordt er naar regels gestreefd. 
Bij de ethiek van de vriendschap wordt 
duidelijk hoezeer ook singulariteit een rol 
speelt. Je kunt niet met iedereen vrienden 
zijn en daardoor is er altijd een spanning 
met het gelijkheidsideaal. 

De afgelopen weken, toen wat zaken 
in een van de teams die ik begeleid niet 
helemaal lekker liepen, dacht ik ook iets 
anders ethisch te zien dat niet zo duidelijk 
aan morele regels gebonden is: het geven 
van vertrouwen. Intuïtief beschouw ik het 
geven van vertrouwen aan anderen als 
iets wat deel uitmaakt van goed leven en 
van goed samenwerken in een team. Bij 
twijfel hanteer ik het idee ‘liever een keer 
bedrogen, dan een te wantrouwig mens 
worden’. 

Hier zijn misschien wel wat parallellen te 
vinden met de vriendschap. Paul van Ton-
geren zegt over vriendschap dat het een 
geschenk is dat je krijgt, wat je toevalt, en 
waar je dan daarna, rationeler, mee in-
stemt. Bij vertrouwen gebeurt volgens mij 
ook zoiets. Je kunt een gevoel, indruk of 
intuïtie van wel of geen vertrouwen heb-
ben en vervolgens rationeel bepalen hoe 
je daarmee omgaat en of je de ander ver-
trouwen geeft. 

Ook autonomie speelt een rol bij vertrou-
wen. Je kunt nooit gedwongen worden om 
iemand te vertrouwen. Vertrouwen geven 
is in die zin altijd een eigen keuze. Tegelij-
kertijd volgt uit het geven van vertrouwen 
een bepaalde mate van afhankelijkheid, 
vertrouwen impliceert namelijk ook dat 
je iets niet zeker weet. Net als bij vriend-
schap ligt ook bij vertrouwen de nadruk 
op geven. Eerst en vooral is het geven van 
vertrouwen van belang, belangrijker dan 
de focus op wat je daarvoor terugkrijgt.

Vanaf mei 2022 ben ik, Sanne Rombouts, als ondersteunende medewerker betrokken bij de Vrienden van de ISVW. Ik hoop jullie, 
de Vrienden, vooral ‘in het echt’ op de ISVW te gaan ontmoeten, maar in deze bijdrage zal ik mij al kort voorstellen. Ik ben 34 jaar en 
woon samen met David in Zundert, tussen Breda en Antwerpen. Tot mijn dertigste was mijn interesse in filosofie nog redelijk passief, 
ik volgde weleens een lezing en tijdens mijn eerste studie, Bewegingswetenschappen, vond ik de filosofiecursussen bovenmatig 
boeiend. Na een noodgedwongen bezinningsperiode in 2017, veroorzaakt door een hersenschudding, besloot ik om me actiever in 
de wijsbegeerte te gaan verdiepen. Ik voerde een reeks gesprekken met een filosofisch practicus en ik kroop weer in de college-
banken aan de Universiteit Antwerpen. 

Aristoteles zei al 
dat beminnen
belangrijker is dan 
bemind worden.
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Gaat de elite ons redden?
Filosofisch Café maart 2022
Historicus en filosoof Wim de Jong presenteerde tijdens het fi-
losofisch café van maart namens het Nederlands Gesprek Cen-
trum (NGC) een door de Vrienden gesubsidieerd onderzoek 
naar de rol van het NGC in het verleden. Dit onderzoek zal naar 
verwachting in maart 2023 in boekvorm verschijnen onder de 
titel ‘Gesprekshonger’.

Vanaf mei 1942 werden honderden intellectuele Nederlanders 
door de Duitse bezetter vastgezet op het seminarie Beekvliet. 
Onder hen waren rechters, advocaten, professoren, predikanten, 
schrijvers, kunstenaars en andere invloedrijke Nederlanders die 
enige vorm van verzet zouden kunnen organiseren onder de Ne-
derlandse bevolking. Dat moest worden voorkomen. Het gijzelen 
van deze elite in de jaren 1942 tot 1945, waarvan enkelen helaas 
gefusilleerd zijn, had als gunstige bijkomstigheid dat men op het 
seminarie met elkaar in gesprek raakte over allerlei zaken die de 
samenleving aangingen. Sterker nog, er werd door deze intellec-

tuelen een volledig onderwijsprogramma georganiseerd waarin 
dagelijks cursussen te volgen waren over allerlei onderwerpen. 
Tijdens deze lessen en tussen de bedrijven door dacht men na 
over de vraag waar het met ons land heen moest nadat de Duit-
se bezetter zou zijn verdwenen. Hoe moest de samenleving eruit 
komen te zien en hoe moest deze worden georganiseerd? Vol-
stond het verzuilde partijenstelsel van voor de oorlog of moest er 
een eenheidspartij of misschien een twee- of driepartijenstelsel 
komen? Hoe kon de verzuiling worden tegengegaan en kon er 
meer eenheid in de samenleving worden gerealiseerd?

Na de bevrijding kregen verschillende van deze intellectuelen 
een belangrijke rol in de Nederlandse politiek, maar de politiek 
bleef helaas zoals ze was. Een deel van de intellectuelen die 
tijdens de oorlog gevangen zaten in het seminariekamp bleef 
elkaar en het gesprek met elkaar opzoeken in de jaren na de 
oorlog en in 1949 richtten zij het NGC op. De rol die het ge-
sprekscentrum speelde in de jaren daarna varieerde van het 

organiseren van dialogen en podiumgesprekken tot het publi-
ceren van onderzoeken zoals het sociaal cultureel planbureau 
dat doet. Het respectabele begrip elite werd in de decennia na 
de oprichting langzaamaan meer verward met het begrip elitair 
en dan in de negatieve zin van het woord. De afkeer van dat 
elitaire in de Nederlandse samenleving had als neveneffect dat 
de intellectuele elite steeds minder invloed kreeg en zodoende 
steeds minder sturing kon geven aan wat men dacht dat goed 
zou zijn voor het land.

Tijdens het café gingen de Vrienden na de lezing van Wim de 
Jong in kleine groepen uiteen om te spreken over de elite en 
de rol die de elite zou kunnen of moeten innemen. Welke rol 
kan de intellectuele bovenlaag van onze samenleving vandaag 

Hoe moest de 
samenleving eruit

komen te zien?
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Probeer jezelf te verrijken
met het inzicht van een ander.

de dag nog innemen om een 
positieve sturing te kunnen ge-
ven aan ongewenste tendensen 
in de samenleving? Hoe kan de 
elite kleur geven waar zwart-wit 
denken de boventoon voert? 
Kan zij met behulp van filosofi-
sche inzichten een nuance ge-
ven waar fundamentalisme (reli-
gieus, ideologisch) heerst en kan 
zij door historische kennis tijdig 
bijsturen waar een ‘nooit weer’ 
opnieuw lijkt te gaan ontstaan? 
Oftewel, gaat de elite ons red-
den?

Wanneer we het politieke land-
schap van de afgelopen jaren 
in beeld brengen, dan zien we 
helaas een toenemende politie-
ke versplintering. Van de twintig 
landelijke politieke partijen die 
ons land telt, is ongeveer de helft 
jonger dan tien jaar. Wanneer we 
naar het politieke en maatschap-
pelijke debat kijken, dan zien we 
een toenemende verplatting en 
verruwing. Het verschil wordt 
uitvergroot om je te kunnen on-
derscheiden van anderen. Hoe 
keren we deze tendens? Waar 

Door Leo van der Meij

is de elite en kan zij het land nog redden? Of 
moeten we in de geest van Nietzsche zeggen 
dat de elite dood is en dat wij haar gedood 
hebben? 

Met het NGC ben ik het eens dat het gesprek 
een vorm is om bij elkaar te komen en omwille 
van de politieke werkbaarheid in de toekomst 
pleit ik voor het toepassen van een kiesdrem-

pel van 200.000 stemmen. Het voeren van 
de dialoog met elkaar in plaats van het van-
wege een ongewenste mening uitsluiten van 
elkaar. In 2019 deed ik onderzoek naar de rol 
van de interreligieuze dialoog en beschreef ik 
tien spelregels om tot een succesvolle dialoog 
te komen. Een daarvan: Probeer jezelf te ver-
rijken met het inzicht van een ander. Dat kan 
zelfs zonder de elite.
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Filosofisch Café mei 2022
Over het nut en nadeel van verhalen voor het leven
Met ISVW Vrienden Fellow Dr. Tim de Mey

Waarom stinkt het zo in huis?

“Bij ons in huis stonk het vreselijk op een zeker moment. Dick en 
ik zijn toen gaan beredeneren wat het zou kunnen zijn. Was het 
ons riool? Hadden we iets eetbaars ergens in een hoekje laten 
liggen? Kwam het van buiten? Kwam het uit onze kelder? Dat 
was het allemaal niet. Na lang bedenken wat het kon zijn kwa-
men we erachter dat het spitsmuizen waren. Nadat we het gat 
dicht hadden gemaakt en de muizen niet meer binnen konden 
komen, was het stankprobleem opgelost.” Margreet vertelt aan 
de vijftig cafébezoekers haar voorbeeld van succesvol abductief 
denken. 

Dr. Tim de Mey had, met zijn mooie Vlaamse tongval, iedereen 
uitgenodigd om na zijn lezing in groepjes voorbeelden te be-
spreken van succesvolle en problematische toepassingen van 
abductief denken. Hij is de eerste Fellow die in een gezamenlijk 
project van de Vrienden en de ISVW werkt aan een aantal ac-
tiviteiten rond het thema ‘waarheidsliefde en waarheidsverval’. 
Zo schrijft hij aan een basisboek Kenleer en maakt, samen met 
studenten, een aantal MOOC’s (Massive Open Online Courses) 
in de vorm van filmpjes. Verder verzorgt hij als onderdeel van het 
ISVW-programma de Basiscursus Waarheidsliefde in vijf week-
enden komend najaar en sluit hij het project in december af met 
een video-essay. 

De meesten van ons hebben het boek ‘In de naam van de Roos’ 
van Umberto Eco wel gelezen of de film gezien. Naast de filoso-
fische aspecten speelt er in dat boek ook een detectiveverhaal. 
Er is een moord gepleegd die moet worden opgelost. Dat ge-
beurt door abductief of probleemoplossend te redeneren. Een 
hypothese ontstaat op basis van iemands verleden en ervaring. 
Het vormt de start van een denkproces waarna abductief en de-
ductief denken die hypothese kritisch onderzoeken en mogelijke 
verklaringen in beeld brengen. In dit verband brengt Tim de Mey 
even later zijn lievelingsvoorbeeld ter sprake: je partner brengt 
onverwacht bloemen voor je mee. En dan vraag je je af: Heeft hij 
of zij misschien iets goed te maken? Wil je partner een wit voetje 
bij je halen? Kortom, door abductief te denken zoek je naar een 
mogelijke verklaring.

Abductief, deductief en inductief denken vormen een soort 
drie-eenheid: creatief-, probleemoplossend- en kritisch denken. 
Samen vormen ze de basis voor de wetenschap en zorgen ze 
voor het groeien van waarheidsliefde en het afnemen van waar-
heidsverval.

Over de context van waaruit je redeneert en hoe bepalend die is.
Toevallig wordt vandaag op deze zondag 15 mei in Rome Titus 

Abductief, deductief en 
inductief denken vormen een 
soort drie-eenheid: 
creatief-, probleemoplossend- 
en kritisch denken.

De Amerikaanse filosoof Charles Sanders Peirce (1839-1914) be-
dacht de term abductief denken om ‘verhalende verklaringen’ te 
onderscheiden van deductief en inductief denken. Onder abduc-
tief denken verstaat hij een manier van redeneren waarbij een 
mogelijke verklaring voor een verschijnsel wordt gekozen. Deze 
manier van denken passen we erg veel toe. Als we deductief den-
ken daarentegen, dan is de gekozen verklaring de enige mogelij-
ke verklaring. Tim de Mey nam ons mee in het abductief denken 
tijdens dit filosofisch café.
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Door Rity van der Avoort  
Foto’s: Rity van der Avoort en Fred Ahsmann

Brandsma heilig verklaard door de paus. Brandsma heeft im-
mers op wonderlijke wijze de genezing van karmelietenpater M. 
Driscoll tot stand gebracht. In de context van de kerk heerst de 
vaste overtuiging dat wonderen bestaan. Deze context maakt 
dat deze genezing ook een wonder genoemd wordt. De context 
waarin een artsenteam werkt, met de heersende overtuiging dat 
er een medische oorzaak is, zal voor hetzelfde verschijnsel een 
andere verklaring geven. De context van waaruit je redeneert is 
dus bepalend. 

Dankzij abductief denken geven we richting aan de oplossing 
van problemen bij de dokter en in het rechercheteam van de 
politie. Ook begrijpen we hierdoor elkaars verbale- en non-ver-
bale gedrag beter en omgekeerd; we verleiden er anderen mee 
om ons gedrag goed te interpreteren. Tegelijkertijd kleven er ook 
nadelen aan deze manier van redeneren. Denk aan complotthe-
orieën of het ontwikkelen van een tunnelvisie. De grens tussen 
feiten en meningen kan vervagen waardoor iedereen zijn ‘eigen 
waarheid’ koestert. Tim benadrukt dat filosofen altijd zijn blijven 
zoeken naar een antwoord op de vraag ‘wat is waar?’ Ofwel, 
op welke manier zoeken we naar een goed onderscheid tussen 
feiten en meningen. 

Hij sluit in dit verband af met het voorbeeld van de inauguratie 
van Donald Trump destijds. Er werd in diverse praatprogram-
ma’s op tv gesteggeld over het aantal mensen dat aanwezig was 
tijdens die inauguratie. Waren dat veel of weinig mensen? Maar 
wat is veel of weinig? Het antwoord wordt sterk gekleurd door 
de mening die iemand heeft over Trump. 

Tim wil liever bij de feiten blijven en beperkt zich dus tot het 
volgende: op bepaalde tijdstippen tijdens de inauguratie zijn x 
mensen aanwezig, een uur later y mensen en weer een uur later 
z mensen. Of dat aantal veel of weinig is? Daar laat hij zich tij-
dens deze inspirerende en boeiende middag niet over uit.

Voor de Basiscursus Waarheidsliefde van Dr. Tim de Mey, check de 
website van de ISVW

De grens tussen feiten en meningen kan vervagen 
waardoor iedereen zijn ‘eigen waarheid’ koestert.
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De redactie van het Vriendenmagazine is erg blij met de beeldreportage van 
Rosemarijn en Yadigar over het thema van deze editie: Wat is waar/onwaar? 

Wat is waar/onwaar?
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 activiteitenbege-
leider. 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 maat-
schappij bekrachtigd door hun organisatie. Cliënten aanmoedigen om het beste uit zichzelf 
te halen en hun rol in de samenleving weten te versterken. De afgelopen 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!

Rosemarijn heeft de volgende vragen over het thema van de beelden meegeven:

 � Wanneer zijn beelden die we zien waar of onwaar? 
 � Wat ziet de kijker?
 � Is het waar, dat de mensen op de foto gezellig aan het dineren zijn?
 � Zijn de beelden van de maaltijden echt?
 � Wat is waar? Zijn dit foto’s van een vers geserveerde maaltijd?
 � Waarom wel en waarom niet?
 � Kan een beeld onderdeel van een gesprek zijn?
 � Is het waar dat we met beelden communiceren?
 � Wat zegt het beeld?

Veel denk- en kijkplezier!
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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 ge-
haald. Ik ben zeer geïnteresseerd in fotografie en wil me 
hierin verder ontwikkelen. Ik wil later een beroemde foto-
graaf 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 kera-
miek. Mijn hobby’s zijn koken, fotograferen, dansen en zingen. Ik werk dinsdag en woens-
dag in de horeca.
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Essaywedstrijd 2022 
Intieme vreemden
Het lag in de verwachting dat op 23 en 24 april het Kitty van 
der Vliet symposium plaats zou vinden. Een weekend vol inte-
ressante sprekers en activiteiten. Als keynote spreker stond 
Abdelkader Benali op het programma. Dit weekend hebben we 
moeten annuleren. Tijdens het filosofisch café van 18 september 
aanstaande zal de lezing van Abdelkader Benali alsnog plaats-
vinden. Zeg het voort! 

Aan het symposium was ook een essaywedstrijd verbonden 
voor jonge schrijvers, met als thema: Intieme vreemden. In to-
taal kreeg de jury, onder voorzitterschap van Désanne van Bre-

derode, veertien inzendingen, allemaal van een hoge kwaliteit. 
De jury, bestaande uit Marthe Kerkwijk en Florian Jacobs van 
de ISVW en Rity van der Avoort vanuit de Vrienden, koos de 
vijf beste essays uit. Désanne van Brederode, de juryvoorzitter, 
heeft vervolgens de winnaar bepaald. Dat is geworden: ‘Mijn 
vreemde schouders’. We feliciteren Mariska van Dam hartelijk 
met de eerste prijs!

De vijf essays worden later dit jaar, samen met de lezing van 
Abdelkader Benali, in een boek gepubliceerd. In dit Vriendenma-
gazine alvast een voorproefje van de vijf beste essays!

Mijn vreemde schouders     De winnaar van 2022
Mariska van Dam

Sinds juni vorig jaar draag ik kisten. Daarmee bedoel ik niet, zoals een vriend van me 
dacht, dat ik mijn voeten voortaan schoei in soldatenkistjes; ik bedoel dat ik doods-
kisten draag. Als bijbaan. De tijd dat oude mannen met stemmig gelaat en stramme 
rug de kisten op hun schouders tilden, ligt allang achter ons. Tegenwoordig zijn het 
voornamelijk studenten die worden ingehuurd als dragers. Het feminisme slaat de uit-
vaartbranche niet over en daarom loop ook ik (v) mee met de rouwauto, til ik de kist 
samen met mijn team de kerk of het uitvaartcentrum in, deel ik bloemen uit en laat ik 
de kist met touwen in het graf zakken. Dalen, noemen we dat. Heel soms help ik bij de 
overledene thuis met het sluiten van de kist. Voorzichtig, bijna teder, schuiven we het 
deksel er dan overheen en draaien we de knoppen vast. Alsof je een baby in zijn wieg 
legt en de dekens nog even aantrekt, zo voelt het.

Het bekendmaken van de winnaar vond online plaats.
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De brug naar inclusiviteit
Waarom hokjesdenken en labels juist vrijheid geven
Michael C.

Over de Nijmeegse Waalhaven is vorig jaar een nieuwe voetgangersbrug bedacht om 
het stadscentrum met een nieuwe wijk te verbinden. De eerste schetsen lijken prachtig; 
een soort futuristische lange, smalle brug over het water onder een helderblauwe lucht. 
Al snel stroomt er commentaar binnen op social media: de brug is alleen te betreden via 
traptreden. Geen mogelijkheid om de brug te gebruiken voor kinderwagens of mensen 
die zich met een rolstoel of scootmobiel voortbewegen. Die laatste twee vallen in een 
groep die wel vaker vergeten wordt. In dit geval worden ze niet vergeten want er komt 
een reactie van het stadsbestuur op alle commotie: aanpassingen voor rolstoelers zijn te 
duur en nemen te veel ruimte in. De opties zijn: een brug zoals geschetst of geen brug.

Politiek van de pijn
Julia Alege Mouslim 

‘Ik mis de zon vooral als ze schijnt,’ zegt mijn collega Bridget tijdens een van onze weke-
lijkse online check-ins. We noemen het ‘check-ins’, maar het is vooral een collectief mo-
ment van beklag. Over onze oeverloze online vergaderingen, onze uitpuilende mailbox 
en de hoeveelheid administratieve formulieren die we moeten indienen om een laptop-
staander terugbetaald te krijgen. ‘Pas als de zon schijnt’, zegt ze, ‘weet ik wat ik mis.’ 
Pas weten wat ons ontbreekt, als we het hebben: dat gevoel kan ik met haar delen. 
Het is hetzelfde gevoel dat mij overweldigt als ik ziek ben of pijn heb. Dan wordt het 
‘normale lichaam’ gemist. Het pijnloze, ziekteloze lichaam ontbreekt ons. We ervaren 
ons lichaam plots anders. Of beter: we ervaren ons lichaam.

Spijkers op hoog water
Martha Claeys

We zitten op een terras in de zon, het is midden in de zomer. Ik bestel een cola en hij 
een Schweppes. Hij is een oudere collega op de universiteit met een vaste aanstelling. 
Hij nadert zijn emeritaat, ik sta aan het begin van een carrière. In de acht jaar dat we 
elkaar kennen hebben we iets opgebouwd dat ik vriendschap zou noemen. Mails sluit 
hij af met “vriendschappelijke groeten” en ik gebruik emoji’s in mijn berichten aan hem. 
Hij begeleidde me bij het maken van een proefschrift en vraagt bij elke ontmoeting hoe 
het nu echt met me gaat. Toen ik een keer lijkbleek op een vergadering aankwam, zag 
hij dat het niet goed ging, en toen hadden we een openhartig gesprek over eigen lief 
en leed. Met niemand op de universiteit is de relatie zo speels, vriendschappelijk, en 
intiem als met hem. En toch zijn er momenten dat we vreemden zijn voor elkaar, en dat 
het praten niet goed lukt.

Wat daten doet
Maité de Haan

Het is winter. Ik zit buiten op een stoel voor het café. M. had gevraagd of ik zin had om 
deze week iets te gaan drinken en de conversatie ‘face 2 face’ verder te zetten. Ik had 
ingestemd en stelde voor hier een biertje te drinken. Ik ben vroeger aangekomen dan 
het afgesproken uur en wacht. Ik ben selectief als het gaat over op tijd komen. Hiervoor 
ben ik graag eerder te vroeg dan te laat. Je weet wat ze zeggen over de eerste indruk. 
Tijdens het wachten vraag ik me af of ik haar wel zal herkennen. Ik twijfel aan mijn visu-
eel geheugen. Bovendien zien mensen er op foto vaak erg anders uit dan ‘face 2 face’. 
Laat staan op de foto’s die ze zelf hebben geselecteerd voor hun eigen datingprofiel.
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Filosofie aan de Keukentafel

Wat ik zeker weet … 
Ik:  Is er iets waarvan jij zeker weet dat het waar is?
Josephine:  Klimaatverandering.
Ik Hoe weet je dat dat waar is?
Josephine: Nou, het is hier droog. En de volgende dag is er weer 

heel veel regen.
Ik:  Dus jij kijkt om je heen, om te zien of iets waar is.
Josephine:  Ja.
Ik:  Maar droog of nat is het toch altijd al geweest?
Josephine:  Bij de Waal heb ik gezien dat er barsten zitten in de 

grond, zo droog is het. En ik zie op het Jeugdjournaal 
dat er overstromingen zijn en dat er te weinig eten is 
door de droogte.

Ik:  Heb je wel eens iets gedroomd dat heel echt leek?
Josephine:  Ja.
Ik:  Waarom leek dat echt?
Josephine:  Het voelde gewoon alsof ik daar echt stond. Bijvoor-

beeld toen het licht uitviel in mijn droom, toen leek het 
echt alsof het heel donker werd.

Ik:  Hoe weet je dat je nu niet droomt?
Josephine:  Omdat ik toen bij die droom weer wakker werd. En 

als ik mijn hand hier nu op het bureau leg, dan weet ik 
dat het echt is. En niet een droom.

Ik:  Zou het kunnen dat dit gesprek een droom is?
Josephine:  In een droom gebeuren dingen, die in het echt niet 

kunnen gebeuren.
Ik:  Bijvoorbeeld?
Josephine:  Bijvoorbeeld een pratend varken. Dat kan niet in het 

echt.
Ik:  Nee, inderdaad.
Josephine:  Varkens praten wel met elkaar, maar niet in mensen-

taal.
Ik:  Dus als je een pratend varken ziet, dan weet jij dat dat 

niet waar is?
Josephine:  Ja.
Ik:  Wat is dan het verschil tussen klimaatverandering 

en een pratend varken? Want het ene is waar, en het 
andere niet, volgens jou.

Josephine:  Dat weet ik niet. 

Josephine (9 jaar) en haar moeder 
Claudia (43 jaar, filosoof en commu-
nicatiespecialist) voeren een klein 
gesprek over grote onderwerpen.

“In een droom gebeuren dingen, die in het echt niet kunnen gebeuren.”
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Rue Victor Schoelcher 11 bis
Mijn ontmoeting met Simone de Beauvoir

Door Peter van De Vertraagde Tijd

Af en toe kom je een boek tegen dat je helemaal betovert. Je bent reddeloos verloren en 
je wil alles lezen van die auteur. Bij mij gebeurde dat bijvoorbeeld met Hermann Hesse, 
Nabokov, Paustovskij en onlangs de Japanner Tanizaki. Maar heel soms gaat het verder 
en is er sprake van een soort verliefdheid. Dat was bij mij het geval toen ik een boek in 
handen kreeg van Simone de Beauvoir. ‘Een welopgevoed meisje’ om precies te zijn. Ik 
verslond het! En van de boekenbonnen die ik voor mijn verjaardag had gekregen kocht 
ik onmiddellijk de andere drie delen van haar memoires: ‘De bloei van het leven’, ‘De druk 
der omstandigheden’ en ‘Alles wel beschouwd’. Alleen die titels al! Het lezen van Simone 
de Beauvoir maakte me gelukkig, ook omdat het veel over Parijs ging. Een stad waar ik, 
dankzij mijn vader die in de modewereld zat, al heel jong mee vertrouwd ben geraakt. 

Langzaam ontstond er een plannetje. Ik wilde haar ontmoeten! Maar waar te begin-
nen? Ik had geen adres en wist ook niet hoe daar aan te komen. En als dat al zou 
lukken, hoe kon ik haar dan benaderen? Ik besloot de Franse ambassade te schrijven, 
wie niet waagt die niet wint. Tot mijn stomme verbazing kreeg ik per ommegaande een 
brief terug met daarin het adres: Rue Victor Schoelcher 11 bis – Paris 14e. In de herfst-
vakantie van 1978 besloot ik het erop te wagen.

Aangekomen bij het bewuste adres, een redelijk luxe appartementengebouw, zag ik 
mijn plan bijna in rook opgaan door de confrontatie met een toetsenbord naast de 
hoofdingang. Een code had de ambassade er niet bijgeleverd. Maar ik had geluk! Net 
toen ik overwoog om het dan maar op te geven, ging de deur open. Een conciërge in 
stofjas kwam naar buiten met enkele afvalzakken. Ik besefte: nu of nooit, dit is mijn kans 
… en vroeg of Simone de Beauvoir daar woonde. Hij knikte. Of het mogelijk was om een 
paar boeken te laten signeren? Oh nee, geen sprake van! Hij mocht niemand toelaten. 
Maar ik kwam hiervoor speciaal uit Nederland! Fronsende wenkbrauwen, geërgerde 
blik. Geef die boeken dan maar hier, dan kun je ze morgen ophalen, gesigneerd. Ja, 
maar ik ga vanavond terug naar Nederland! Nog meer ergernis, maar ook een lichte 
aarzeling. Wat te doen? Goed getimed een laatste smeekbede mijnerzijds. Nou vooruit, 
eerste deur rechts …

Niet voor niets ben ik boekhandelaar geworden. Boeken vormen de rode draad in mijn 
leven en soms maak je dan bijzondere dingen mee…

Ik bel aan. Trillend van de zenuwen. De 
deur gaat open. En daar staat ze! Een en 
al vriendelijkheid. Waar kom ik vandaan? 
Heb ik haar boeken gelezen? Ontwape-
nend. Ik krijg mijn handtekeningen en 
schud haar de hand. Eigenlijk had ik haar 
willen zoenen, maar mijn heldhaftigheid 
was op. Om nooit te vergeten …

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.

De cadeaubon is verkrijgbaar bij de receptie van de ISVW. Vanaf het moment van 
registratie start één jaar Vriendschap van de ISVW.

Veel denkplezier!

Geef Vriendschap cadeau!
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Bij waarheidsverval gaat het tegenwoordig 
om zaken als de spanning tussen feiten en 
meningen, gezags- en gezichtsverlies van 
de huidige wetenschap en van de politiek 
– een tijd van nepnieuws. Ik zet een stapje 
terug en betrek het idee op lang, lang ge-
leden en op de wetenschap zelf.

Waarom is ‘astrologie’ in termen van ob-
jectieve feiten geen wetenschap en waar-
om is ‘recht’ dat wel? Het ging al vroeg 
mis met die zogenaamde waarheid. Na-
denken over deze vragen brengt een vorm 
van waarheidsverval en van framing aan 
het licht. Die betreft dan de gang van de 
westerse wetenschap als zodanig. Niets 
nieuws onder de zon. Als we teruggaan 
naar het begin van ons recht, de Romein-
se tijd, dan sprak men daar over ‘are aequi 
et boni’, ofwel de kunst van het goede en 
het billijke. Vele eeuwen daarna speelde 
de astrologie een belangrijke rol bij allerlei 
aardse interpretaties van ons leven en van 
de natuur. Zo boven zo beneden. Voor de 
herdefinitie van ‘wetenschap’ was astrolo-
gie ook gewoon een wetenschap.

De al-Andalus geleerde Ibn Arabi wordt 
vaak geassocieerd met ‘de Eenheid van 
het Zijn’, duidend op de verbondenheid 
van de aarde, de natuur, de mens en de 
kosmos. Astrologie en astronomie hielpen 
bij de duiding ervan. Geheel terzijde: ook 
voor Spinoza zijn God en Natuur twee na-
men voor dezelfde werkelijkheid.

COLUMN 

Door Rudi Holzhauwer

islamitische perspectieven kennen niet 
eens een woord voor ‘filosofie’. Levens-
kunst, zoals Tao en Kintsugi, omvat veel 
meer dan rationaliteit. ‘Falsafa’ geeft ook 
een andere invulling. In het Arabisch/is-
lamitisch perspectief is er een veel breder 
begrip van ‘kennis’ en zijn er meer soorten 
‘kennis’ dan alleen de rationele. De ver-

smalling van die westerse filosofie met en 
na de Verlichting is voor mij dan ook een 
vroege vorm van waarheidsverval. 

Wij zijn de feiten – Daar zijn de meningen.
Verduistering dus.

Verlichting of Verduistering?
Waarheidsverval en de grondslag voor de westerse wetenschap

In een lezing heb ik wel eens de, toege-
geven, ietwat dwarse vraag gesteld of ie-
mand nou echt dacht dat er verschil be-
staat in wetenschappelijkheid (objectieve 
of intersubjectieve waarheid) tussen het 
opstellen van een horoscoop en het schrij-
ven van een vonnis. Mijn vrouw deed de 
horoscopen als psychologisch astrologe 
en ik de vonnissen als rechter-plaatsver-
vanger. Best lastig. Dat de astrologie na de 
Verlichting als wetenschap werd buiten-

gesloten en het recht als kunst werd bin-
nengehaald heb ik altijd vreemd gevonden. 
Voor mij een vorm van Verduistering. Een 
vorm van waarheidsverval. Astrologie ein-
digt niet voor niets op ‘logia’.

Misschien geldt dat ook wel voor de wes-
terse filosofie. Is filosofie een wetenschap? 
Of is het ‘sofia’ – liefde voor de wijsheid? 
Objectieve liefde? Het vak filosofie als 
‘westerse filosofie’ is ingevuld met die 
prachtige analytische, dialectische en 
fenomenologische methoden. Om in te 
geloven – Angelsaksisch, Idealistisch en 
Existentieel. Oosterse en Arabische of 

Bronnen:
Karen Hamaker-Zondag, Astrologie voor nu, Ankhhermes uitgeverij, 2013
Infonu.nl, Astrologie: geloof of wetenschap, 23 september 2019
Ensie, Astrologie en wetenschap, Jules Grandgagnage, 7 april 2020
Mahatma Martinus, Rechtswetenschap of rechtsgeleerdheid? MrOnline, 21 december 2020
Carol Smith, Vijf minuten rechtsfilosofie, Ars Aequi 9 juni 2021
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Filosofie aan de Keukentafel

Wat ik zeker weet … 
Ik:  Zegt de juf altijd de waarheid tegen jou?
Ramses:  Hoezo?
Ik:  Nou, ik hoop dat zij jou alleen dingen leert die waar zijn.
Ramses:  Hoezo zou zij mij dingen leren die niet waar zijn?
Ik:  Misschien weet ze niet van alles of het waar is. Wat is eigenlijk 

waar?
Ramses:  1+1 = 2
Ik:  Hoe weet je dat dat waar is?
Ramses:  Het enige dat ik weet is dat ik niets weet.
Ik:  Zo hee! Van wie heb je dat?
Ramses:  Een wijze wetenschapper… toch?
Ik:  Socrates, een Griekse filosoof. Maar wat doe je dan op 

school? Als je toch niets kunt weten.
Ramses:  Leren.
Ik:  Oh ja, leren dat je niets weet, zeker. Wat is leren eigenlijk? Is 

dat iets weten?
Ramses:  Als je iets weet, dan hoef je het niet meer te leren. Als je iets 

niet weet, dan legt iemand het uit, en dan weet je het.
Ik:  En dan leer je dus niet meer? Dus hoe meer je weet, hoe 

minder je leert.
Ramses:  Ik heb net iets van jou geleerd. Dat die uitspraak van Socrates 

is.
Ik:  En hoe weet je dat dat waar is?
Ramses:  Jij bent een filosoof, dus jij kunt het weten. En ik vertrouw jou. 

Ik vertrouw jou eigenlijk het meest van iedereen.
Ik:  Echt waar? Betekent dat ook dat als ik iets zeg dat jij altijd 

denkt dat het waar is.
Ramses:  Nee, soms maak je grapjes, dus dan weet ik dat het niet waar 

is. Als je bijvoorbeeld zegt: Er is een eenhoorn gezien, die is 
gaan poepen in de waterbak van een paard. Dan weet ik dat 
dat niet waar is.

Ik:  Waarom niet?
Ramses:  Een eenhoorn bestaat niet. Dus de rest van het verhaal is ook 

niet waar.
Ik:  Dat klinkt inderdaad heel logisch.

Ramses (9 jaar) en zijn moeder Claudia 
(43 jaar, filosoof en communicatiespe-
cialist) voeren een klein gesprek over 
grote onderwerpen.

“ 1 + 1 = 2 ”
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Gesubsidieerde initiatieven 2022
In de eerste subsidieronde van 2022 zijn de hieronder vermelde initiatieven gesubsidieerd door de Vrienden van de ISVW:

Nacht van de Filosofie Amsterdam
Op 2 april vond in Theater De Brakke Grond de Amsterdamse Nacht van de 
Filosofie plaats. Tijdens een feestelijke avond maakten bezoekers kennis met 
allerlei filosofen en filosofieën, ‘een avondje uit met inhoud’. Op het podium 
stonden onder meer de Franse filosoof Charles Pépin, de Vlaamse psychiater 
Paul Verhaeghe en stand-up filosoof Laura van Dolron. Tinneke Beeckman be-
sprak de inzichten van Machiavelli en Frank Meester presenteerde zijn filosofie 
van het inconsequentialisme.

Socratesbeker 2022
De Socratesbeker is de prijs voor het meest urgente, oorspronkelijke en prikke-
lende Nederlandstalige filosofieboek dat in het voorgaande jaar is verschenen. 
Op de shortlist in 2022 stonden Lieke Asma met ‘Mijn intenties en ik’, Jurriën 
Hamer met ‘Waarom schurken pech hebben en helden geluk’, Patrick Loobuy-
ck met ‘Voor elkaar – met elkaar’, Frank Meester met ‘Waarom we de wereld 
niet rond kunnen krijgen’ en Hans Schnitzler met ‘Wij nihilisten’. De jury koos 
Jurriën Hamer als winnaar met zijn uitwerking van een nieuwe filosofie over de 
vrije wil. 

Voor het sponsoren van de Socratesbeker in de periode 2023-2025 hebben de 
Vrienden het voornemen om jaarlijks subsidie toe te kennen. Dit wacht nog op 
een ALV besluit.

Designing the Digital Good
De Stichting Internationale Spinozaprijs organiseert tussen juni en november 
2022 de ontwerpwedstrijd Designing the Digital Good, in samenwerking met 
innovatieplatform voor de jeugdzorg Garage 2020. Voor deze wedstrijd ont-
werpen leerlingen, studenten en jonge professionals instrumenten die een of 
meer ‘capabilities’ – zoals geformuleerd door Martha Nussbaum – versterken 
bij kinderen en jongeren in de digitale wereld. De gebruikte ontwerpmetho-
de is een combinatie van Design Thinking en de capability-benadering van 
Nussbaum. Een jury onder leiding van Prof. Dr. Jet Bussemaker zal tijdens de 
uitreiking van de Spinozalens een van de inzendingen tot winnaar uitroepen.

Lesmateriaal voor de Basisschool
Het Centrum voor Kinderfilosofie Nederland (CKN) ontwikkelt een serie lessen 
voor de kinderen van de hoogste klassen van de Basisschool om te filosoferen 
over het ‘denken van grote denkers’. Dit betreft een toekenning onder voor-
waarden.
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Dit jaar is de Socratesbeker, een prijs voor het beste Nederlandse filosofieboek, uitge-
reikt aan filosoof en jurist Jurriën Hamer. Een voorrecht dat ons Vriendenbestuur deze 
prestigieuze prijs mag sponsoren: Het geeft filosofische talenten een podium en maakt 
met dergelijke publicaties filosofie toegankelijk voor een breed publiek. 

In zijn boek ‘Waarom schurken pech hebben en helden geluk’ betwist Jurriën Hamer de 
vrijheid van de wil. Waar we denken volledig vrij te zijn in het maken van onze keuzes, 
benadrukt hij juist de aanwezigheid van een onontkoombaar determinisme in iedere 
gemaakte keuze. Dit determinisme is er vanwege allerlei omstandigheden, denk aan tijd, 
plaats, cultuur, gemeenschap, opleiding, opvoeding, intelligentie, karakter, etc. Het boek 
dat Hamer geschreven heeft, ziet hij als een gedetermineerd logisch oorzakelijk gevolg 
van het leven dat tot de publicatie van het boek geleid heeft. Het feit dat hij als kind een 
sterk schuldgevoel had, veel nadacht, op zondag na het bezoeken van de kerk discus-
sieerde met zijn familie, veel las, filosofeerde met zijn pianoleraar en wiskundedocent, 
maakten hem de denker die hij nu is. Daarnaast kwam hij de goede mensen tegen die 
hem tot schrijven stimuleerden en zijn boek wilden uitgeven. Zo is het boek ontstaan. 
Gedetermineerd. Niet meer en niet minder. Van enige verdienste of trots wil Hamer 
daarom niet weten. Het is gegaan zoals het is gegaan. Dit lijkt ergens op een klassiek 
calvinistisch standpunt zoals een predestinatieleer, maar dan in een moderne jas. 

De idee dat we niet vrij zijn in onze keuzes is ook al door Schopenhauer en andere 
filosofen beschreven. Een diepere levensstroom stuwt ons handelen voort en maakt 
ons tot wie we zijn. Wat is er dan nog te willen moet Hamer zich hebben afgevraagd. Is 
er nog verantwoordelijkheid mogelijk als diepere levensstromen ons handelen sturen? 
Moeten we ons best nog doen of omarmen we het fatalisme om daarna te sterven? 
Dat laatste is niet wat deze denker wil meegeven. Al bestaat er dan volgens hem geen 
volstrekt vrije wil, vrij van enige beïnvloeding, er is wel een reflectieve wil. Deze wil stelt 
ons in staat om, gegeven het onontkoombaar determinisme, te reflecteren op ons han-
delen en eraan te werken dit handelen waar mogelijk te verbeteren. In de filosofie wordt 
dit ook wel de compatible free will genoemd. 

Nogmaals, het zijn geen nieuwe inzichten en toch heeft het boek als ondertitel: ‘Een 
nieuwe filosofie van de vrije wil’. Dat vernieuwende element is er wel degelijk in het 
boek en dit zit hem vooral in de ideeën over hoe het principe van de volkomen vrije 
wil onze huidige samenleving beheerst en hoe dit principe kan worden bestreden. Op 
welke manier beheerst die vrije-wil-gedachte dan onze samenleving, vraagt u zich mis-
schien af? Hamer hoort in de media en politiek steeds vaker de roep dat een dader 
volledig verantwoordelijk is voor zijn daden. Hij/zij was immers vrij om een andere 
keuze te maken en heeft dat niet gedaan. De schuldvraag staat hierin centraal. Om-
standigheden lijken er steeds minder toe te doen. Je doet zoiets gewoon niet. Punt uit. 
De dader moet streng bestraft worden, roepen ook politici. Aan die houding stoort de 
schrijver zich en dat is te begrijpen vanuit het determinisme waarin hij gelooft. Want 
als de omstandigheden je brengen tot de daad, is een straf dan überhaupt wel gepast? 
Jurriën Hamer gelooft niet echt in straf als een vergelding. Het is onwenselijk een mens 
te laten lijden, ook een misdadiger. Liever ziet hij dat het Nederlands strafrecht gericht 
is op het herstel tussen, indien nog mogelijk, slachtoffer en dader. Daarnaast moet een 
samenleving natuurlijk wel beschermd worden tegen onverbeterlijk schurkengedrag.

In het boek lijkt Hamer ergens wel te blijven worstelen met de vraag hoe determinisme 
en verantwoordelijkheid in zijn filosofie kunnen samengaan. Waar hij in het begin van 
het boek de reflectieve wil als een alternatief voor de vrije wil inbrengt, komt dit begrip 
verderop in het boek nauwelijks meer terug. Daarmee blijft de verantwoordelijkheid van 
het menselijk handelen, naast het geloof in het lot of de gang der dingen, in het boek 
wat ongrijpbaar. Juist de reflectieve wil kan, in het proces dat leidt tot een zeker hande-
len, een belangrijk instrument zijn om de verschillende diepere levensstromen in ons 

Een schurk is gewoon iemand die pech heeft gehad
Door Leo van der Meij

De dader moet 
streng bestraft 
worden, roepen 
ook politici. Aan 
die houding 
stoort de schrijver 
zich en dat is te 
begrijpen vanuit 
het determinisme 
waarin hij gelooft.
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Oproep  
Online café-vrijwilliger

Wie houdt van het online-café en wil ons helpen?

De Cafécommissie van de Vriendenvereniging 
organiseert zo’n acht keer per jaar een Filosofisch 
Café. Altijd op de derde zondag van de maand van 15-
17uur bij de ISVW in Leusden. De cafés worden goed 
bezocht door zo’n veertig tot zestig bezoekers, zelfs 
in de corona-tijd toen bijna alle cafés alleen online te 
volgen waren. We hebben daarvan geleerd dat er dus 
ook online belangstelling is en dat cafébezoekers die 
van ver moeten komen of slecht ter been zijn dit een 
mooi alternatief vinden.

De commissie wil daarom voortaan alle cafés óók 
online aanbieden aan belangstellenden. We hebben 
een mooie camera aangeschaft zodat de technische 
kwaliteit van het online-café goed is.

Welke Vriend kan de cafécommissie helpen bij de 
technische opname-werkzaamheden tijdens de 
online-cafés? We zouden erg blij zijn met wat hulp op 
dat gebied!

Meer weten? 
Stuur een mail naar: secretaris@vrienden-isvw.nl

Oproep  
Tweede subsidieronde 2022 
van de Vrienden van de ISVW

Eerste ronde 2022
De vereniging Vrienden van de ISVW biedt organisaties de 
mogelijkheid om financiële ondersteuning te vragen voor 
publieksfilosofische initiatieven. In mei van dit jaar is de eerste 
subsidieronde van 2022 afgerond met een drietal toezeggingen. 
Daarnaast zijn twee veelbelovende aanvragen aangehouden 
omdat ze verdere uitwerking behoeven.

Tweede ronde 2022 
Voor de tweede ronde van dit jaar is het mogelijk om nieuwe 
aanvragen in te dienen. De belangrijkste voorwaarden zijn dat 
aangevraagde initiatieven:

 � Zich binnen het domein van de publieksfilosofie bevinden;
 � Een uitzonderlijk en ideëel karakter hebben en zonder 
aanvullende externe financiering niet mogelijk zijn.

Hoe vraag je subsidie aan?
De financiële ondersteuning kun je aanvragen met het 
aanvraagformulier dat hier te vinden is: 
https://vrienden-isvw.nl/sponsoring-publieksfilosofie/  

Er is een leidraad voor de invulling op dezelfde plek aanwezig.
Alle aanvragen die voldoen aan de formele vereisten worden 
beoordeeld door de Subsidie Advies Commissie (SAC). Deze 
bestaat uit enkele leden van de vriendenvereniging en wordt 
voorgezeten door de bestuurssecretaris. De SAC adviseert 
schriftelijk aan het bestuur, dat in haar maandelijkse vergadering 
van september besluit over de aanvragen. Aanvragen van boven 
de 25.000 euro legt het bestuur, indien positief beoordeeld, ter 
goedkeuring voor aan de ALV.

Dus ... ben je op zoek naar financiële ondersteuning voor een 
goed project of initiatief?
Doe een aanvraag en zegt het voort!

bestaan, die ons een richting uitstuwen, te sturen naar de beste keuze die gegeven de 
omstandigheden gemaakt kan worden. Daarmee kan verantwoordelijkheid naast een 
niet te ontkennen determinisme blijven staan. 

Aan het einde van het boek pleit Jurriën Hamer voor meer mildheid in de samenleving. 
Hij vraagt zijn lezers de samenleving te zien als een familie van broers en zussen waarin 
wel eens wat misgaat. Gaat iemand in de fout, stel je dan als familie voor diegene op. 
Veroordeel niet. Stel liever het herstel centraal in plaats van de schuld. Zoek naar mo-
gelijkheden om de schurk te helpen zich te verbeteren. Maar dat kan natuurlijk alleen 
als de diepere levensstromen ruimte voor verbetering toelaten.

Veroordeel niet. 
Stel liever het 
herstel centraal 
in plaats van de 
schuld.
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Over ‘Het gedachtendier’

In ‘Het gedachtendier’ vertelt filosoof Nanda van Bodegraven hoe 
het wetenschappelijk wereldbeeld zinvol stemt. Het leert ons juist 
wat bijzonder is aan ons bestaan. Je wordt tijdens het lezen bege-
leid van verbazing naar verbazing: allerlei alledaagse vanzelfspre-
kendheden, zoals zintuiglijke waarnemingen, sociale emoties of ons 
taalgebruik, worden buitengewoon als je ze door een wetenschap-
pelijke bril bekijkt. ‘Het gedachtendier’ laat de betovering van ons 
ogenschijnlijk gewone leven zien. Het boek is ook te lezen als een 
zeer toegankelijke inleiding in de wetenschappelijke studie naar de 
mens: de meeste lezers lezen het in enkele uren. 

Boekrecensie
Het gedachtendier  Nanda van Bodegraven

ISVW Uitgevers, 1e druk maart 2022, 144 pagina’s
ISBN 9789083121550

Door Frans v.d. Lem

De mens is een talig wezen. Dat onderscheidt ons onder andere van de dieren. 
Van Bodegraven legt begrijpelijk, onderhoudend en gedocumenteerd uit hoe 
dit onderscheid zich evolutionair heeft, of zou kunnen hebben, ontwikkeld. Met 
de boektitel ‘Het gedachtendier’ introduceert zij echter ook een paradox. Zo 
schrijft ze: “geen enkel ander dier denkt op deze gearticuleerde en hoogstaan-
de wijze na over zichzelf of het eigen leven omdat zij de taalvermogens daar 
niet voor hebben.” Volgens die gedachtegang maakt juist het kunnen redene-
ren de mens uniek. Waardoor we geen dieren zijn. De interne tegenstrijdigheid 
van de titel lijkt commercieel gezien handig, maar de gecreëerde tweeslachtig-
heid maakt het verhaal onduidelijk. Terwijl het boek toch een heldere positieve 
boodschap wil uitstralen. De auteur hoopt met haar bemoedigende verhaal te 
kunnen bijdragen aan de waardering voor ons geweldige leven en dat van alle 
andere levende wezens op onze uitzonderlijke planeet. Want, zo betoogt zij: 

“Ieder doodgewoon leven is bijzonder”.

Nanda van Bodegraven benadert de evolutie vanuit de psychologie en de filo-
sofie, naast de biologie en neurologie. Dat levert een leerzaam boek op, zoals 
de educatieve vergelijking met de ‘olifant en berijder’. Door onze gedachten in 
regie te nemen en rustmomenten in te stellen, blijken wij beter in staat om onze 
persoonlijkheid te coachen. Met het uitspreken van onze gedachten ontstaat 
er tegelijkertijd een zekere afstand waardoor we gemakkelijker onze woorden 
en daarmee onszelf kunnen onderzoeken. Ter onderbouwing van dat idee is 
op de internetsite van de ISVW zelfs een podcast toegevoegd waarin de auteur 
wordt geïnterviewd. Zo kun je lezen én luisteren.

Op zondag 16 oktober van 14.00 tot 15.00 uur 
gaat auteur Nanda van Bodegraven op het 
Landgoed ISVW in gesprek met lezers van 
‘Het gedachtendier’. Als je het leuk vindt, kun 
je ook het boek door haar laten signeren. 
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ISVW Open Dag 
3 april 2022

Door Kobi Wapenaar 
Foto’s Rity van der Avoort

Daar stond ik dan, als een kind in een snoepwinkel. Het liefst had 
ik willen zeggen: “Doet u ze maar allemaal.” Waar ik was? Bij de 
open dag van de ISVW. Maar een mens moet keuzes maken in 
het leven, zegt men: “in der Beschränkung ...” etc. Je kent deze 
wijze uitspraak vast wel. Maar ook gezien budget en bevattings-
vermogen was een goede keuze gewenst. Dus ging ik met veel 
belangstelling naar een aantal cursuspresentaties.

Zo ging ik ‘op herhaling’ bij de presentatie van de Stoicijnse week 
met docent: Dennis de Gruijter. Deze Summerschool had ik twee 
jaar geleden met veel plezier en interesse gevolgd. Dit jaar staat 
in de zomerweek de Romeinse keizer en filosoof Marcus Aure-
lius centraal. Het stoïcisme is tegenwoordig weer heel populair, 
schaatser Mark Tuitert is een groot pleitbezorger. Logisch, want 
de vragen van destijds zijn onverminderd belangrijk: wat ligt wel 
en wat niet in je macht, hoe moet ik op de ‘juiste’ manier reage-
ren en leven, hoe verhoud ik mij tot de anderen? Ik heb veel aan 
die week gehad en sluit niet uit dat ik nog es op herhaling ga. 
Het water dat door de rivier stroomt is tenslotte ook iedere keer 
anders! Je ontmoet andere mensen, dus andere vragen en ge-
sprekken, en een goede docent heeft meestal ook weer nieuwe 
invalshoeken.

Omdat ik natuurlijk ook in was voor andere mogelijkheden, ging 
ik op naar de volgende: ‘Het leven als ontwerp.’ Kun je zelf je 
eigen leven vormgeven, of ligt alles al vast?  In deze week komen 
over deze vraag een aantal filosofen via docent Dries Boele aan 
het woord. Met Sartre als pionier van het vrijheidsdenken: wat 
je tegenhoudt om je leven zelf vorm te geven zijn je angsten. 
Daartegenover Schopenhauer, die veel meer uitging van de on-
vrijheid van de mens. Verder Nietzsche en zijn visie op creativi-
teit, en Foucault: de mens als sociaal wezen. En meer naar het 
oosten: wat vinden de boeddhisten en taoïsten van het idee van 
het leven als je eigen ontwerp? Belangrijke vragen in deze week: 

Is dat zo? Wat wil ik? Genoeg stof tot nadenken om je eigen visie 
op deze kwestie te ontwikkelen, lijkt me!

Dan: ‘Wie denk je wel dat je bent’ en ‘De lege hemel’, twee we-
ken met twee verschillende thema’s, door Marjan Slob. In ‘De 
lege hemel’ wordt de vraag opgeworpen: Wat maakt dat wij 
ontvankelijk zijn voor eenzaamheid? Daniel Dennett over het 
verband tussen eenzaamheid en taal, Goffman: de wereld als 
schouwtoneel - de eenzaamheid van de acteur, en verder zullen 
Sartre, De Beauvoir en Pascal ter sprake komen. In: ‘Wie denk 
je wel dat je bent’ een onderzoek naar je identiteit: We verande-
ren allemaal - is dat zo, en waar zit de kern van je identiteit: in 
je lichaam, herinneringen, sociale rol? Hoe zagen denkers zoals 
Descartes en Locke dit?

Op naar de week ‘Strijdvaardig leven’: de Romeinse, Griekse en 
Japanse filosofie delen de opvatting dat filosofie en krijgskunst 
nauw verbonden zijn, vooral in de innerlijke strijd van de mens 
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Een zomertip voor alle Denkvrienden

Fiets of loop de Spinozaroute in Amsterdam. 
www.vrijheidvanamsterdam.nl/spinoza-route/

tegen zichzelf en zijn ‘verkeerde’ emoties en gewoontes. Aan-
dacht wordt besteed aan Pierre Hadot. Opvatting: filosofie is een 
levenswijze, een spirituele oefening. Daarom moet je je zowel 
oefenen in de theorie als in de praktijk: meditatie, concentratie, 
intellect en fysieke oefeningen, dit alles is onderdeel hiervan. Het 
komt allemaal voorbij in deze week met docent Pablo Muruzábal 
Lamberti.

Tot slot de Socrates Summerschool: Stichting Socrates, Huma-
nistisch Verbond en de ISVW organiseren nu drie jaar samen 
een Summerschool-weekend. Thema: leven en dood. Dit jaar 
staat Hannah Arendt centraal. Belangrijk in haar denken is het 

contact met de wereld en contact met de medemens, ze vond fi-
losofen soms te veel beschouwelijk bezig. Een van de invalshoe-
ken in haar werk is de idee van nataliteit: niet de sterfelijkheid, 
maar het geboren zijn/worden is kenmerkend voor de mens.

En dit is nog maar een kleine greep uit het Summerschool-pro-
gramma. Boeiend genoeg dus om mijn zomervakantie te kiezen. 
Want: nieuwe gezichtspunten, boeiende gesprekken, lekker eten 
en een goed glas wijn, nieuwe contacten en een mooie om-
geving, en inspirerende ideeën voor de toekomst, wat wil een 
mens nog meer?
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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 
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Het volgende Vriendenmagazine verschijnt in juni en heeft als thema:
‘geven en nemen in (on-)begrensde ruimte’
Kopijsluiting is op 5 september 2022. Kopijsluiting Kersteditie: 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

Het Vriendenbestuur, de filosofische
cafécommissie en de redactie van 
het Vriendenmagazine wensen jullie 
allemaal een mooie, ontspannen en 
gezellige zomer toe!

We hopen jullie allemaal weer te zien 
op zondag 18 september.  Tot dan.
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