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l BEN JIJ NEUTRAAL?
21 SEPTEMBER 2022 | € 25,

Kun je een situatie beoor-
delen vanuit een neutraal
standpunt? Of is bepaalde
kennis juist alleen vanuit een
betrokken standpunt
toegankelijk? Is neutraliteit
mogelijk of zelfs wenselijk? 
Met Martha Claeys.

l SIMONE WEIL:
MYSTIEK EN ACTIVISME
5 OKTOBER 2022 | € 25,

De Franse filosoof Simone
Weil stierf jong, maar liet een
inspirerend oeuvre na, waarin
ze onderzoekt waarom
mensen het waard zijn om
voor te strijden. 
Met Mariëtte Willemsen.

l BLIJVEN IS
NERGENS. HET EUROPA
VAN RILKE
19 OKTOBER 2022 | € 25,

Rainer Maria Rilke is een van
de belangrijkste filosofische

dichters uit de twintigste
eeuw. Florian Jacobs reisde
hem achterna. Hoe zag Rilke
Europa en wat kunnen we
opsteken van zijn
dichtersblik?

l HET ‘WARTIME
QUARTET’:
ANSCOMBE, FOOT,
MURDOCH EN MIDGLEY
2 NOVEMBER 2022 | € 25,

Tijdens de Tweede Wereld-
oorlog veroorzaakten vier
filosofen in Oxford een
verschuiving in de filosofie.
Wie waren Elizabeth
Anscombe, Philippa Foot, Iris
Murdoch en Mary Midgley?
Met Katrien Schaubroeck.

l REALITYTV: FAKE,
FICTIE OF NIEUWE 
REALITEIT?
16 NOVEMBER 2022 | € 25,

Hoe verhouden de media zich
tot de werkelijkheid? Reality-
series werpen een helder
licht op de aloude filosofische

vraag ‘Wat is echt?’. Met
Maarten Reesink.

l LIEFDE EN 
REVOLUTIE
30 NOVEMBER 2022 | € 25,

Liefde kan revoluties
veroorzaken, want met
liefdevolle aandacht krijg je
oog voor hen die in de
marges verdwijnen. Hoog tijd
om activisme te begrijpen als
een beweging van liefde. 
Met Lotte Spreeuwen-
berg.

l SOPHIE OLUWOLE
OVER DEMOCRATIE EN
GENDERGELIJKWAAR
DIGHEID
14 DECEMBER 2022 | € 25,

In een democratie zijn tegen-
stellingen geen polariserende
splijtzwam, maar vullen ze
elkaar aan, aldus de
Nigeriaanse filosoof Sophie
Oluwole. 
Met Renate Schepen.

l SENECA
11 JANUARI 2023 | € 25,

Hij was een invloedrijk
Romeins politicus en
tegelijkertijd een stoïcijns
filosoof die betoogt dat status
er niet toe doet. Wie was
Seneca? Een hypocriet of een
wijsgeer? 
Met Dennis de Gruijter.

l EMIL CIORAN EN
HET BOEDDHISME
25 JANUARI 2023 | € 25,

Over het boeddhisme zei 
de pessimistische filosoof
Emil Cioran: ‘Wat een
vreemde religie! Ze ziet 
het lijden overal en verklaart
het tegelijkertijd voor
onwerkelijk.’ Heeft Cioran 
zelf een beter idee? 
Met Peter Huijzer.

l NICCOLO 
MACHIAVELLI
8 FEBRUARI 2023 | € 25,

Machiavelli leerde hoe een
heerser het beste zijn macht
kon behouden. Toch is deze
renaissancedenker verrassend
actueel, en heeft hij ook ons,
democratische burgers, veel
wijsheid te bieden. 
Met Tinneke Beeckman.

l MICHEL DE 
MONTAIGNE
22 FEBRUARI 2023 | € 25,

De Franse renaissancefilosoof
Michel de Montaigne trok
zich na een politieke loop-
baan terug in zijn kasteel.
Daar schreef hij zijn
beroemde Essays, die tot 
de dag van vandaag lezers
inspireren. Wat kunnen 
we van hem leren? 
Met Alexander Roose.

l ADAM SMITH EN
DE VERLICHTING
8 MAART 2023 | € 25,

De Schotse filosoof Adam
Smith was een moraal-
filosoof en politiek econoom.
Zijn ideeën vind je terug in de
maatschappij van nu. 
Met Jabik Veenbaas.

l ZERA YACOB. EEN
ETHIOPISCHE 
VERLICHTINGSDENKER
22 MAART 2023 | € 25,

Dacht je dat
verlichtingsidealen als
vrijheid, gelijkheid en
rationaliteit Europese
uitvindingen waren? 
Maak dan kennis met de
Ethiopische filosoof Zera
Yacob. 
Met Marthe Kerkwijk.

l PLATO’S MUZIEK
FILOSOFIE
5 APRIL 2023 | € 25,

‘Muziek geeft een ziel aan
het universum, vleugels aan
de geest, vlucht aan de
verbeelding en leven aan
alles’, schreef Plato. Jos
Kessels vertelt wat hij
daarmee bedoelde.

ONLINE COLLEGES 

ISVWonline
Om te filosoferen hoef je je leunstoel niet te verlaten, want
ISVW komt bij je thuis. Twee-wekelijkse online colleges 
bieden je een korte inleiding tot een filosofisch vraagstuk.
Kijk op isvw.nl/online voor het volledige programma. 
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Zo mogen we de zomer van 2022 wel betitelen. Op zich ziet deze titel er heel vriendelijk
en verleidelijk uit. We hebben het immers graag warm, en droog betekent dat we niet
nat worden. Maar zoals altijd leidt het hebben van te veel van iets uiteindelijk tot een
negatieve ervaring.

De natuur, en dus ook de planten en bomen van het landgoed ISVW, heeft ernstig te
lijden onder het teveel aan warmte en droogte. Laten we daarom hopen dat de komende
tijd iets minder droog en iets minder warm wordt. Anders moeten we het boom-adop-
tieproject weer eens onder het stof vandaan halen en onder de aandacht brengen. Dat
project is door ISVW en de Vrienden in 2018 opgezet, toen na een desastreuze storm
veel bomen zijn gesneuveld. Mensen kunnen hierbij, tegen een geringe vergoeding, een
boom op het landgoed ISVW adopteren, zodat de open plekken weer opgevuld worden
met nieuw groen. Zie ook isvw.nl/shop/adopteer-een-boom.

De Algemene Ledenvergadering
Op 19 juni was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze Vriendenvereniging.
Tijdens deze vergadering presenteerde het bestuur de resultaten van het jaar 2021, de
stand van zaken van 2022 en de plannen voor 2023. Dat was best wel spannend, omdat
dit het eerste moment sinds de statutenwijziging was waarop het bestuur kon rapporte-
ren over de wijzigingen in het beleid en de activiteiten. Op uitvoerige wijze, misschien wel
té uitvoerig, presenteerden de bestuursleden hetgeen in gang was gezet, wat er bereikt
was en hoe verder gegaan zal worden. Verheugd konden wij constateren dat de aanwe-
zige leden zeer positief reageerden. Het bestuur werd uitvoerig gecomplimenteerd voor
haar inzet en voor de kwaliteit van de georganiseerde activiteiten. Al deze complimenten
stimuleren ons als bestuur verder te werken aan onze levendige vereniging!

De Socratesbeker
Tijdens de ALV hebben de aanwezige leden positief besloten over het bestuursvoorstel
om de komende drie jaar de Socratesbeker, de prijs voor het meest prikkelende filosofie-
boek van het afgelopen jaar, te sponsoren. De Stichting Nacht van de Filosofie, organisa-
tor van dit jaarlijkse hoogtepunt van de publieksfilosofie, heeft zeer verheugd gereageerd
op dit besluit. Binnenkort gaan we met elkaar overleggen hoe deze subsidie invulling gaat
krijgen, zodat beide organisaties er hun voordeel mee kunnen doen.

Kitty van der Vliet Essaywedstrijd
Inmiddels is twee keer de essaywedstrijd voor jonge filosofen gehouden. Deze wedstrijd
wordt tweejaarlijks georganiseerd door de Vrienden samen met de ISVW. In 2020 was
het essay van Lotte Spreeuwenberg de winnaar. In 2022 had volgens de jury Mariska
ten Dam het beste essay ingediend. Beide keren waren er verheugend veel inzendingen.
Door de coronaperikelen was het helaas niet mogelijk om de uitreiking van de prijs op
feestelijke wijze te organiseren. Gelukkig kunnen we dat tijdens het filosofische café op
18 september nu wel doen. Tijdens dat café geeft ook Abdelkader Benali een lezing over
het thema ‘Intieme vreemden’. Het belooft een boeiende middag te worden.

Filosofische cafés dit najaar
Dit najaar staan er drie interessante filosofische cafés gepland. Allereerst natuurlijk het
september-café. Daarover is in de vorige alinea al het een en ander gezegd. In oktober
zal filosoof Nanda van Bodegraven een lezing houden naar aanleiding van haar boek
Het gedachtendier. Dit boek begeleidt de lezer van verbazing naar verbazing: allerlei al-
ledaagse vanzelfsprekendheden, zoals zintuiglijke waarnemingen, sociale emoties of ons
taalgebruik, blijken buitengewoon als je ze door een wetenschappelijke bril bekijkt. Het
gedachtendier laat de betovering van ons ogenschijnlijk gewone leven zien.

Door Fred Ahsmann 

Van de Vriendenvoorzitter
Droog en warm
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In november sluiten we het jaar af met een 
café waarbij we ingaan op het denken van 
kinderen. Niets zo oorspronkelijk en puur 
als het denken van een kind, dat nog niet 
ingeklemd zit in aangeleerde visies en mo-
rele beperkingen. Kunnen wij volwassenen 
dat nog? Denken als een kind? Kortom, 

alle reden om aanwezig te zijn bij deze 
cafés en we gaan ervan uit dat deze weer 
ruimte geven tot boeiende actieve denker-
varingen.

Tenslotte
Ook dit Vriendenmagazine bevat weer veel 

interessante informatie voor geïnteresseer-
den in de publieksfilosofie, geschreven
door het ‘lekenpubliek’ en geredigeerd
door onze redactie, die met veel enthousi-
asme en energie gewerkt heeft aan de tot-
standkoming van deze editie. Dank daar-
voor. En voor de lezer: veel leesplezier.

Agenda Vrienden Activiteiten 2022
Jaarthema: ‘Geven en nemen in (on-)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’.

Zaterdag 20 februari 2022 15-17 uur Film ‘Locke’ met Tom Hardy. Regie Stephen Knight.

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 ANBI-subsidieaanvragen.

Zondag 20 maart 2022 15-17 uur Café met thema ‘Gesprekshonger’.

Zaterdag 30 april 2022 Besluit subsidieaanvragen voorjaar 2022.

Weekend 23-24 april 2022 Kitty van der Vliet Symposium, thema ‘Intieme Vreemden’. Afgelast

Zondag 15 mei 2022 15-17 uur Café met Tim de Mey, presentatie van zijn project bij de ISVW..

Zondag 19 juni 2022 12-13.30 uur ALV

Zondag 19 juni 2022 14-17 uur Vriendenmiddag ‘Geven en nemen in (on-)begrensde ruimte’.

Maandag 1 augustus 2022 Uiterste datum voor het indienen van de ANBI-subsidieaanvragen.

Zondag 18 september 2022 14-17 uur Filosofisch café ‘Intieme vreemden’: lezing Abdelkader Benali en prijsuitreiking
winnaars essaywedstrijd 2020 en 2022. De winnaars dragen hun essay voor.

 Vrijdag 30 september 2022 Besluit subsidieaanvragen najaar 2022.

Zondag 16 oktober 2022 15-17 uur Café met schrijfster en filosoof Nanda van Bodegraven. Over haar boek ’Het Ge-
dachtendier’ waarin zij de positieve rol van ons wetenschappelijk wereldbeeld en
bestaan als mens beschrijft.

Zondag 20 november 2021 15-17 uur Café met thema ‘Denken als een kind… denken in vrijheid’ Kunnen we nog denken
als een kind? Welke gesprekken voer je als ouder en grootouder met (klein-)kinde-
ren? Met experts uit de wereld van de kinderfilosofie.

Het programma van de filosofische cafés wordt samengesteld door de cafécommissie. Deze commissie streeft naar variëteit en
afwisseling in de onderwerpen en beoogt de relatie tussen belangstellenden in publieksfilosofie te verdiepen en te versterken.

Wie graag wil meedenken over vorm en inhoud van de cafés, kan contact opnemen met een van de leden van de commissie. We
kunnen alle hulp gebruiken om de cafés te organiseren. Alle belangstellenden 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 de actuele informatie ook op de Vriendenwebsite: www.vrienden-isvw.nl

 Tijdens ieder café is er tegelijkertijd een Kidscafé met Brenda Raa. Zodat kinderen en kleinkinderen ook mee kunnen filosoferen!
 Cafés met een groene punt hebben een presentatie van een project dat door de Vrienden is gesubsidieerd.
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Kinderen zijn ook filosofen
Interview met Jan-Bram van Luit en Karin Glaubitz van 
het Centrum voor Kinderfilosofie Nederland.

Filosoferen met kinderen, ergens begint het
Karin: “Ik raakte ooit betrokken bij het Centrum voor Kinderfilosofie doordat 

ik een eervolle vermelding kreeg bij de uitreiking van de Berrie Hee-
senprijs. Die prijs, vernoemd naar een van de oprichters, reikt het 
CKN uit voor ‘iets nieuws’ op het gebied van de kinderfilosofie, bij-
voorbeeld een theatervoorstelling, een boek of spel. Toentertijd was 
ik bezig met een project in de Tarwewijk, een wijk in Rotterdam met 
veel armoede en criminaliteit. Ik wilde in dat project gaan filosofe-
ren met kleuters. Vierjarige denkgenoten, zo noem ik ze graag. Mijn 
moeder en veel anderen verklaarden me voor gek omdat iedereen, 
zeker in die tijd, dacht dat dat onmogelijk was. Ik pionierde in die wijk 
en kreeg veel kleuters met taalontwikkelingsstoornissen of laagta-
ligheid in mijn praktijk. Ik hield stug vol en dat resulteerde in zo’n 25 
lessen filosofische gesprekken voor het kleuteronderwijs. 

  Door dat project vroeg ik me destijds ook af in hoeverre taal het 
voertuig is van onze gedachten. Want… als dat zo is, hoe denken 
dove mensen dan? Dat heeft me lang beziggehouden en daar is de 
bundel Filosoferen met je hele lijf uit voortgekomen, waarmee ik aan 
de Berrie Heesenprijs meedeed. Ik weet nog dat ik blij was met het 
compliment dat ik kreeg van de jury: ‘je moet veel van kleine kinde-
ren en van filosofie weten om dit te kunnen doen.’ Dat heeft me een 
boost gegeven en ik wilde meer gaan delen van het materiaal dat ik 
heb liggen.”

Jan-Bram: ”Het CKN is een platform dat kinderfilosofen in Nederland met el-
kaar wil verbinden en de kwaliteit van de kinderfilosofie wil borgen. 
Kwaliteit en diepgang is belangrijk in het ontwikkelen van materiaal 
en het opleiden van deskundige kinderfilosofen. Ik ben zelf praktisch 
en niet academisch geschoold, maar ik heb de academici wel nodig. 
Een filosofisch gesprek is immers meer dan een gewoon gesprekje.”

Jan-Bram van Luit (1959) is geboren 
in Groningen en hanteert nog altijd 
het Groningse motto ‘Nait soez’n 
moar doun’. Sinds 1982 woont hij in 
Hilversum. Hij heeft een achtergrond 
als docent Lichamelijke Opvoeding en 
was in zijn jonge jaren zelf topsporter 
in het waterpolo. Hij noemt zichzelf 
een echt ‘onderwijsmens’ en is door 
die schoolomgeving en gesprekken 
met jongeren meer belangstelling gaan 
krijgen voor kinderfilosofie. Hij volgde 
cursussen bij de ISVW zoals Filosofe-
ren met kinderen en jongeren en So-
cratisch gespreksleider. Hij is voorzitter 
van het Centrum voor Kinderfilosofie 
(CKN) en is momenteel bovenschools 
conrector bij de Alberdingk Thijm 
Scholen in Hilversum.

Karin Glaubitz (1961) komt uit Rotter-
dam en typeert zichzelf ook als een 
echte Rotterdammer. Karin is filosoof 
en studeerde af aan de Erasmusuniver-
siteit op Spinoza. Daarnaast speciali-
seerde ze zich in Vrouwenstudies en 
Informatica. Ze woont nu in Capelle 
aan den IJssel. Ze heeft 22 jaar geleden 
een eigen bedrijf opgericht onder de 
naam Het Narrenschip, later is daar 
Denklus bij gekomen, haar praktijk 
waarin ze zich richt op filosoferen 
met kinderen en (groot-)ouders.  Ze 
organiseert ook filosofische cafés, geeft 
advies en coaching aan management 
en bedrijven en ontwikkelt lessen en 
materiaal om filosofische gesprekken te 
kunnen voeren. Sinds juli dit jaar is ook 
zij bestuurder bij het CKN.

Door Sanne Rombouts en Rity van der Avoort. 
Foto Rity van der Avoort
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Een gewoon gesprek is geen filosofisch gesprek
Karin:  “Ik heb daar wel een mooi voorbeeld van. Ik zat in mijn tuin en hoorde 

aan de andere kant van de schutting een kind praten met haar moe-
der. Mijn poes had een belletje om zijn nek en dat rinkelde. Het kind 
vroeg aan de moeder: “Die poes is van iemand hè Mama? Als hij een 
bandje om heeft dan is hij van iemand toch? Als hij geen bandje om 
heeft, is hij dan van niemand?” Ik hoorde dat de moeder niet inging 
op de vragen van het kind, een gemiste kans! Want zo’n kind rede-
neert met een bepaalde logica, met een als-dan redenering, hanteert 
een omkering en trekt een conclusie. Daar begint het filosofisch te 
zijn. Ik vraag me op zulke momenten altijd af, welke vraag zal ik nu 
stellen, een ethische-, een waarnemings- of verdiepingsvraag?”

Jan-Bram: “Precies, mooi voorbeeld. Je kunt veel meer diepgang uit een gesprek 
halen. Het is dan ook een ambacht, daar heb je kennis en kunde 
voor nodig. Tegenwoordig verschijnen er heel veel spellen, kaartjes 
en ander materiaal om gesprekken te voeren. Wij vinden het bij het 
CKN daarom belangrijk om de kwaliteit te borgen. We hebben nu 
twee levels in de opleidingen die we certificeren, we overwegen om 
er nog een derde level aan toe te voegen. Er zijn nu een stuk of tien 
door het CKN gecertificeerde opleidingen. Karin leidt zelf bijvoor-
beeld mensen op vanuit Denklus.”

Karin: “Die opleiding is echt helemaal vanuit de praktijk geboren en ontwik-
keld. Ik had studenten van de Erasmus die bij mij stageliepen en die 
hadden daar verwachtingen van. Ik weet nog dat Rob Bartels zei: “Je 
moet ze iets geven.” Ik vroeg de studenten of ze wisten wat we aan 
het doen waren. Daartoe heb ik ze toen gevraagd om letterlijk uit te 
schrijven wat de kinderen in een gesprek zeiden. Later lazen we dan 
de gesprekken terug en zagen we bijvoorbeeld waar een ethische 
vraag gesteld werd. Zo is mijn opleiding geboren.”

Jan-Bram: “Er zijn nu zo’n honderd kinderfilosofen aangesloten bij het CKN. 
Sommigen doorlopen een assessment, anderen volgen studiemo-
dules. Afhankelijk van wat ze kunnen en al weten. We proberen die 
mensen natuurlijk met elkaar te verbinden zodat ze leren van elkaar 
en ervaringen en materiaal delen. Ons motto is niet voor niks ‘denk 
samen beter’.”

Karin:  “Ik ben nu in een fase van mijn leven waarin ik een schatkamer opge-
bouwd heb, in mijn praktijk en in mijn hoofd. Dat wil ik graag delen, 
vandaar dat ik me ook heb aangemeld voor het bestuur van het CKN. 
Ik ben die tent heel erg dankbaar. Daarnaast is CKN een gerenom-
meerde organisatie waardoor ik mijn vakmanschap beter naar mijn 
klanten en opdrachtgevers kan uitstralen. We willen als beroepsver-
eniging ook gebruik gaan maken van de STAP-subsidie die vanuit de 
overheid beschikbaar is voor opleiding en scholing.”

Jan-Bram: “Toen ik bij het CKN kwam deden heel weinig mensen ontzettend 
veel. Wat mij betreft betekent onderdeel zijn van het CKN ook dat je 
mee roeit in de boot. We hebben echt een leuk bestuursteam met 
daarin een grote diversiteit. Ik zit daar als schoolman en pedagoog, 
anderen zorgen voor de academische kennis en wijsheid. Voor mij 
bewijst wijsheid zich pas als je er ook iets mee kunt. Ik geloof in filo-
sofie als levenshouding.”

Laten we leven blazen in de theorie!
Karin: “Ik kreeg op de middelbare school een lerares Klassieke talen die 

ook veel over filosofie wist. Daar is het voor mij begonnen! We lazen 
Seneca in het Latijn en spraken daar met de klas dan verder over. 
Dat was voor mij de aanleiding om filosofie te gaan studeren. En 
waarom ik dat graag met kinderen doe? Kinderen kunnen verschrik-
kelijk goed denken. Ze hebben een grote onderzoekende geest en je 
merkt nog niet dat ze een ego hebben. Tot een jaar of 9 bezitten ze 

“Ik kreeg op de 
middelbare school 
een lerares Klassieke 
talen die ook veel 
over filosofie wist. 
Daar is het voor mij 
begonnen!”
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een vermogen tot vrijdenken, als we dat afstraffen gaat het later 
– zoals Gareth Matthews het zegt – onder water. Ik geloof echt in 
een betere wereld als er meer ruimte is om te denken. Alle kinde-
ren kunnen dat.”

Jan-Bram: “Ik was een plaag voor mijn leraren vroeger! Het ‘moeten’ zat me 
altijd dwars. Als leraar was ik later zelf degene die zei wat er moest 
maar dat ging steeds meer wringen. Ik vind het gebruiken van hu-
mor erg belangrijk en gooi graag de knuppel in het hoenderhok. 
Het is mijn passie om alle perspectieven te bekijken. Ik wil vanuit 
het CKN meer gaan doen met jongeren en kinderen meer betrek-
ken bij beslissingen. We hebben weliswaar een kinderjury voor de 
Berrie Heessenprijs, maar dat kan beter.”

Karin: “Terwijl het filosoferen door kinderen en volwassenen ook prima 
samen kan gaan. Ik organiseerde een keer een filosofisch café en 
wilde het over de dood hebben. Toen zag ik dat David van 12 er 
ook was en ik deed toch iets van ‘Hé, ben jij er ook?’. Ik maakte 
toch even dat onderscheid, ook vanwege het onderwerp. Maar 
het werd een fantastisch gesprek. Bij volwassenen merk je dat ze 
meer bagage hebben, daar ligt vaak een brij overheen van wat ze 
allemaal weten.”

Jan-Bram: “Tegenwoordig is er met veel kinderen ‘iets aan de hand’ na een 
diagnose. Ze voeren gesprekken met therapeuten of andere des-
kundigen. Volgens mij zouden ze meer geholpen zijn met filosofi-
sche gesprekken of consulten. Je moet echt in contact gaan na-
melijk. Veel volwassenen denken dat kinderen dat niet kunnen… 
te klein hoofd ofzo?” (Lacht) “Terwijl filosofische vragen bij kinde-
ren vanzelf komen, volwassenen moeten ernaar zoeken.”

Karin: “Helemaal mee eens, ik hoop dat we als CKN nog meer kunnen 
gaan delen wat we aan schatten hebben binnen de kinderfilosofie.”

Jan-Bram: “Iemand zei me eens ‘eigenlijk is de praktijk niks anders dan leven 
blazen in de theorie’. Laten we dat dus doen, overal, met volwas-
senen en kinderen!”

Aankondiging 
Studiedag 14 oktober 2022

Spinoza en de Humanisten
Dit is een studiedag die start met een presentatie van Maarten 
van Buuren over het belang van Spinoza bij actuele vraagstuk-
ken. Na de lunch gaan Van Buuren en de aanwezigen in gesprek 
over de vier prioriteiten die het Humanistisch Verbond in een 
Meerjarenbeleidspan heeft vastgesteld: vrijheid & zelfbeschik-
king, eco-humanisme, verbinding & polarisatie, geestelijke ver-
zorging. Steeds onderzoeken we welke betekenis Spinoza kan 
hebben bij het uitwerken van deze prioriteiten. Het programma 

is interactief, waarbij eenieder actief deelneemt aan de gesprek-
ken door gezamenlijk ‘hardop na te denken’. Aan het deelnemen 
aan deze dag zijn geen kosten verbonden. 

Let op: we hebben ruimte voor maximaal 60 mensen, daarom is 
aanmelden verplicht: info@humanistischverbondhaaglanden.nl. 

Reserveer deze dag in je agenda!
Vrijdag 14 oktober vanaf 10.00 - 17.00 uur. 
Wij zorgen voor koffie, thee, lunch, drankjes. 

Locatie: Grand Café Utopie, Waldeck Pyrmontkade 116 (hoek 
Elandstraat), Den Haag. 

Klik hier voor meer informatie: 
www.humanistischverbondhaaglanden.nl

“Je kunt veel meer 
diepgang uit een 
gesprek halen. 
Het is dan ook een 
ambacht, daar heb 
je kennis en kunde 
voor nodig.”
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Filosofie aan de Keukentafel

Hoeveel ruimte heb ik nodig ...
Ik:  Hoeveel ruimte heb jij nodig, Béla?
Béla:  Gewoon een huis. Maakt niet uit, groot of klein.
Ik:  Waarom maakt dat niet uit?
Béla:  Dit huis is gewoon goed voor ons.
Ik:  Voor zes mensen, bedoel je. En voor twee mensen dan?
Béla:  Dat ligt eraan hoe groot ze zijn. Want stel je voor, die mensen  
 zijn zo groot als een huis, dan moeten ze een huis hebben dat  
 twee keer zo groot is.
Ik:  Hoeveel kamers hebben we eigenlijk in ons huis?
Béla:  Woonkamer, gang, mijn kamer, jouw kamer, Davids kamer, en de
  voorzolder, de kamer van Ramses en Josephine én de kelder. 
Ik:  En wat dacht je van de badkamer. Vind je de wc ook een kamer?
Béla:  Ja, dat is ook een kamer. Klein, maar wel een kamer.
Ik:  Dus 10 kamers. Vind je ons huis groot of klein?
Béla:  Groot. Weet je wel hoe groot een huis is?!
Ik:  Heb je ook wel eens het idee dat je te weinig ruimte hebt?
Béla:  Nee, niet echt. Mij maakt het niet uit als ik weinig ruimte heb.
Ik:  Zou je jouw kamer ook wel willen delen dan?
Béla:  Wel met jou, mam.
Ik:  Dat vind ik lief.
Béla:  Omdat jij mijn moeder bent. Jij moet mij aankleden in mijn kamer enzo. 
Ik:  Oh ja, inderdaad.
Béla:  (Kijkt naar een poster met een ijsbeer op een smeltende ijsschots) 
 Mam, die ijsbeer moeten we redden!
Ik:  Nou, die ijsbeer heeft wel heel weinig ruimte zo. Alleen zo’n kleine 
 ijsschots. Is er voor dieren eigenlijk wel genoeg ruimte, bijvoorbeeld in 
 een stad waar mensen wonen?
Béla:  Wel voor mieren. Maar niet voor dino’s, denk ik.

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

grote onderwerpen.

“Mij maakt het niet uit als ik weinig ruimte heb.”
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Filosofisch Lexicon
Taalspel

Het lijkt zo gemakkelijk en vooral ook zo vanzelfsprekend hoe wij met woorden en taal 
omgaan. Als je zegt dat je iets mooi of lelijk vindt, ga je ervan uit dat de ander je onmid-
dellijk begrijpt. Mooi en lelijk zijn woorden die we gebruiken om iets te zeggen over onze 
esthetische ervaring, maar vaak leidt het tot verwarring als we met woorden onze eigen 
esthetische beleving willen uitdrukken. Het enige dat woorden als ‘mooi’ en ‘lelijk’ met 
elkaar gemeen hebben is dat ze iets zeggen over onze ‘waardering’ voor dingen, maar 
wat de een mooi vindt, is voor de ander lelijk. Het misverstand schuilt in het begrip esthe-
tiek, dat wij meestal associëren met schoonheid. Esthetiek gaat echter vooral over wat 
wij beleven, over wat iets met ons doet. Daarom maakt Wittgenstein geen onderscheid 
tussen ethiek en esthetiek. Beide begrippen zeggen volgens hem iets over onze gevoels-
ervaringen, over wat wij goed of fout vinden. 

Het is ons begrip van woorden waarover Wittgenstein zijn beroemde uitspraak deed: 
“Waarover men niet spreken kan, daarover moet men zwijgen.” Die uitspraak is vooral 
een waarschuwing om niet over woorden en begrippen – onze taal en het gebruik daar-
van - te theoretiseren. Volgens Wittgenstein bestaan er geen Platoonse wezensbegrip-
pen die boven de wereldse dingen staan, er is volgens hem geen ‘absolute’ en eeuwigdu-
rende waarheid die uitstijgt boven ons dagelijkse leven. Volgens Wittgenstein zou het in 
onze taal juist daarom over ons dagelijkse leven moeten gaan. 

“We begrijpen Chinese gebaren net zomin als Chinese zinnen.” Met dit voorbeeld maakt 
Wittgenstein duidelijk wat hij hiermee bedoelt. China ligt voor ons aan de andere kant 
van de wereld en wie daar als Europeaan voor de eerste keer naartoe gaat, zal overwel-
digd worden door de tekens, de vormen, de geluiden, de geuren en de mensen die in dat 
‘decor’ thuishoren. Wij moeten daarom op zoek gaan naar manieren om met Chinese 
mensen te kunnen communiceren. Sommigen westerse mensen hebben zich zelfs de 
Chinese taal eigen gemaakt. Dat lijkt een goede stap in de richting naar een beter begrip 
van de Chinese cultuur en de Chinese mentaliteit, maar het is slechts het begin van een 
lange weg. Er is meer voor nodig. Het gaat onder meer om de glimlach en de gebaren. 
Het zijn uitingen die betekenis geven aan woorden als goed en fijn, betekenissen die de 
woorden zonder de context waarin wij ze gebruiken van zichzelf niet hebben. 

Het gaat bij taal niet om de grammatica en de vorm van de woorden die we gebruiken, 
maar om hoe en wanneer wij de woorden gebruiken. De filosoof Wittgenstein noemt 
dit het taalspel.

Door Stefan Steenkamp 

Het misverstand schuilt in het begrip esthetiek, dat wij meestal 
associëren met schoonheid.
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Hoogmoed
Aan de muur van mijn werkkamer hangt een foto van Erwin 
Blumenfeld, een Amerikaanse fotograaf van Duitse afkomst. 
De foto, uit 1939, toont Lisa Fonssagrives, een Zweeds model, 
die zich op grote hoogte met één hand vasthoudt aan een ijze-
ren staaf van de Eiffeltoren, terwijl ze met haar andere hand de 
zoom van haar jurk helemaal uitspreidt, als een vleugel van een 
roofvogel. Met een voet steunt ze op een dwarsbalk en de an-
dere hangt in het luchtledige. De foto stond op de cover van het 
prestigieuze modeblad Vogue. Een foto die bij mij tegenstrijdige 
gevoelens oproept.

Op mijn twintigste was ik een paar dagen in Parijs. Op een van 
mijn zwerftochten kwam ik uit bij de Eiffeltoren. In een opwelling 
besloot ik naar boven te gaan. Wachtend in de rij voor de lift be-
gon ik te twijfelen, maar omkeren vond ik geen optie. Daar was ik 
te trots voor. Strak starend naar de vloer van de lift kwam ik aan 
op de eerste verdieping. 

Ik stapte uit. Vanaf dat moment werd ik bevangen door een ge-
voel van paniek. De combinatie van diep, ver, en de harde wind, 
ontnam me meteen alle moed. Ik was bang! En ik wilde maar 
één ding: zo snel mogelijk weer naar beneden. Ik was niet le-
vensmoe, dus springen – verreweg de snelste manier – was 
geen optie. Wachten op de lift? Dat kon wel even gaan duren. 
Die was nog onderweg naar boven en het was maar de vraag of 
er op de terugweg plaats voor me zou zijn.

Ik twijfelde. En opnieuw nam ik een dom besluit … De trap! Dat 
was wellicht toch de beste en snelste manier om beneden te ko-
men. Deze vervloekte trap leek in alle opzichten geconstrueerd 
om mensen met hoogtevrees het laatste restje moed te ontne-
men. Ofwel ontworpen door een onverschillig leeghoofd, ofwel 
door een gewetenloze sadist. Weliswaar was er enige beveiliging 
in de vorm van gaaswerk, maar langs alle kanten drongen de 
afgrond en de inmiddels stormachtige wind zich op. Ik was zo 
bang dat ik hele stukken schuifelend op mijn billen van tree naar 
tree heb afgelegd. Er kwam geen eind aan … Uitgeput kwam ik 
in mijn hotel. De rest van de dag ben ik op mijn kamer gebleven. 
Als troost diende een fles matige rode wijn.

Door Peter van De Vertraagde Tijd

Vijfenveertig jaar later kan ik, door naar de foto van Blumenfeld 
te kijken, terug naar die bewuste dag in Parijs. Hoewel ik nu veel 
minder last heb van hoogtevrees, roept die ene foto alle emoties 
van toen toch weer op. Dat is de bijzondere kracht van sommige 
foto’s!
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De overweging van het Vriendenbestuur
Het Vriendenbestuur vergadert elke maand om met elkaar te overleggen over de activiteiten en de lopende zaken. Voorafgaand aan 
die vergadering wordt elk bestuurslid om de beurt uitgenodigd om een korte overweging uit te spreken. Het bestuur wil die overwe-
gingen graag met jullie delen in dit Vriendenmagazine. Deze keer is Leo aan de beurt.

In een vorige beschouwing schreef ik over 
een boek van wijlen professor Bierens de 
Haan, hij is actief geweest bij de ISVW en 
er is zelfs een zaal naar hem vernoemd, 
met als titel Het rijk van de geest. Het 
boek is geschreven in 1938, kort voor het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. 
Daarin beschrijft hij de idealistische filo-
sofische zienswijze dat alle waarneming 
geen voorstelling is buiten de geest, maar 
een voorstelling is van en in de geest, te-
rug te voeren op het denken van Plato.

Deze handeling, dit denken, dit voorstel-
len in de geest, is een scheppende daad 
in overeenstemming met een in zichzelf 
scheppende natuur, terug te voeren op 
Spinoza. Ik beloofde een vervolg daarop 
te schrijven en bracht de afgelopen we-
ken zo nu en dan daarover verder naden-
kend door. Ik twijfelde of ik door moest 
gaan op het thema voorstelling in relatie 
tot werkelijkheid en vreesde daarbij dat ik 
moest schrijven over de wereld als voor-
stelling en wil. Schopenhauer heeft dit 
immers al zo uitvoerig gedaan, dat ik het 
niet meer durf te benaderen. Ook vroeg ik 
mij af of ik zou moeten ingaan op de vraag 
of ik als mens de werkelijkheid vanuit het 
brein produceer, als een beamer, opvang, 
als een wifi-antenne, of juist een onder-
deel ben van een grotere, geschapen of 
geprojecteerde werkelijkheid van wie of 
wat dan ook, zoals in een videogame. 

Ik besloot het down-to-earth te houden. 
Een soort van praktische filosofie deze 
keer. Niet alleen vanwege de uitdaging 
van een zwaar thema, maar vooral vanwe-
ge de huidige stand van zaken op planeet 
aarde: Dreiging door nucleaire machten, 
raketbeschietingen uit China richting Tai-
wan, van Rusland op Oekraïne, bombar-
dementen op Gaza, raketten van Islamic 
Jihad op Israël, stralingsgevaar vanwege 
beschadigde nucleaire installaties, we-
reldwijde tekorten op graan, een dreigend 
watertekort, droogte, armoede, apenpok-
ken. Ik zal niet langer doorgaan, want het 

Vriendenmagazine moet wel leuk blijven. 
Door de urgentie van de zojuist beschre-
ven ellende is de vraag naar werkelijkheid 
in of buiten ons, projecteren of geprojec-
teerd worden, uiteindelijk niet zo relevant. 
Wat we als mensen uiteindelijk allemaal 
willen is veel geluk en weinig pijn. 

Dit bracht mij bij een ander boek van Bie-
rens de Haan: Innerlijk bestand zijn. Het 
is geschreven in 1941 tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Een weinig hoopvolle tijd, 
waarin de schrijver zich filosoferend af-
vraagt welk een Schepper wij hebben die 
de mens een leven schenkt dat verlangt 
naar gelukzaligheid, maar in een wereld 
komt die vanwege allerhande ellende 
nooit aan het verlangen kan voldoen. Is 
zo’n Schepper niet een Mefistofeles, een 
duivel, een wreedaard en ware het niet be-
ter dat er helemaal geen werkelijkheid of 
voorstelling van de werkelijkheid zou zijn? 
Het antwoord op zijn eigen vraag is: Nee, 
zo ligt het niet. Bierens de Haan ziet in 
de mensheid in het algemeen en in ieder 
mens persoonlijk twee actieve krachten. 
Enerzijds een destructieve kracht in de 
mensheid die het wereldleed voortbrengt, 
anderzijds een regeneratieve kracht in de 
mens die herstel kan voortbrengen. Met 
voorbeelden uit de klassieke oudheid laat 
hij zien dat de regeneratieve kracht altijd 
sterker is dan de destructie. Bijvoorbeeld: 
Alexander de Grote redt een sterven-
de Griekse beschaving door deze in een 
andere vorm te exporteren en te behou-
den. Wij zijn volgens Bierens de Haan als 
mensheid innerlijk bestand tegen de de-
structieve krachten op het wereldtoneel. 
Deze kracht is een goddelijk principe in de 
natuur die het beginsel is van alle wil tot 
leven en aanleiding kan worden tot een 
krachtige regeneratie. De mens is daarin 
uiteraard wel zelf aan zet. We kunnen niet 
achteroverleunen en afwachten. Het goe-
de is daar waar mensen opstaan tegen 
de destructie en niet accepteren dat deze 
kracht een macht wordt of blijft.

Door Leo van der Meij

Innerlijk bestand zijn

Het innerlijk bestand zijn, het kunnen op-
staan, het goede handelen, moet volgens 
de schrijver worden gevoed vanuit inner-
lijke contemplatie. Daar waar het denken 
is, waar ruimte en tijd geen plaats heeft, 
waar de eeuwigheid is, daar is de rege-
neratieve kracht te vinden om dat wat 
de aarde dreigt te vernietigen te kunnen 
overwinnen. Hoe dat concreet te doen 
vertelt de auteur ons helaas niet. Ik kan 
me er wel iets bij voorstellen. In het be-
wustzijn, het denken, het gevoelen en 
verlangen, ontstaan de idealen die als uit-
gangspunt nodig zijn om het wereldleed 
te kunnen verzachten. Vervolgens is er 
veel geduld en creativiteit nodig om deze 
idealen te kunnen verwerkelijken. 

Een noot van kritiek op de filosofie van 
Bierens de Haan is er ook. Op metaniveau 
is het misschien een hoopvolle realiteit 
dat uiteindelijk de regeneratieve krachten 
de destructieve krachten in de mensheid 
overwinnen. Op persoonlijk niveau kan 
het verlies van zoons en dochters, vaders 
en moeders, vanwege destructieve krach-
ten in oorlogstijd, niet meer ongedaan ge-
maakt worden door welke regeneratieve 
kracht dan ook. Wel kan de overwinning 
van de destructie door de regeneratie de 
pijn van het verdriet verzachten. Zo be-
zien is het een hoopvolle filosofie die ook 
in onze tijd, in ons leven, een plaats in het 
denken mag krijgen.
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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

Boekrecensie
Blijven is nergens Het Europa van Rilke, Florian Jacobs
Uitgeverij Boom, 1e druk juli 2022, 392 pagina’s ISBN 978 90 2444 8432  Prijs € 29,90 / e-book € 24,90

Meeslepende reis door het oeuvre van 
Rainer Maria Rilke en door het Europa 
van het fin de siècle.
 
Rainer Maria Rilke (1875-1926) is een van 
de grootste schrijvers van de twintigste 
eeuw. Gedurende zijn hele leven reis-
de de dichter door Europa. In zijn werk 
treffen we de vele landen die hij bezocht, 
hun culturen, landschappen, kastelen en 
steden. Filosoof en dichter Florian Ja-
cobs reisde Rilke achterna, van Praag, 
München en Berlijn naar Parijs, Rome en 
Venetië. En natuurlijk naar het kasteel van 
Duino, waar Rilke begon te werken aan 
zijn beroemdste geschrift: De elegieën 
van Duino.
 
Blijven is nergens biedt een fascinerende 
kennismaking met Rilke, met zijn werk 

Door  Frans v.d. Lem

en met de wereld waarin zijn oeuvre tot 
stand kwam: het Europa van honderd jaar 
geleden. Dit literair-historische reisverslag 
gaat ook in op Rilkes levensopvatting dat 
de reis de belangrijkste handeling is: Ril-
ke bloeide op als hij onderweg was, en 
verwelkte zodra hij zich lange tijd ergens 
moest ophouden. ‘De open wereld is de 
enige wenselijke wereld’, om met de grote 
dichter zelf te spreken.

Florian Jacobs (1989) is schrijver, dichter 
en filosoof. Hij is werkzaam bij de Interna-
tionale School voor Wijsbegeerte. Jacobs 
studeerde filosofie en literatuurweten-
schap aan de Universiteit van Amsterdam 
en publiceerde zowel fictie als non-fictie, 
waaronder Markante denkers (met Frans 
Jacobs, 2016) en de dichtbundel Zwaan 
en zang (2017).

In de media
‘Florian Jacobs’ studie is een opmerkelijke 
bijdrage aan de Nederlandse Rilkekunde. 
Vooral de manier waarop hij locatie en 
poëzie aan elkaar weet te koppelen, is 
fascinerend.’ – De Nieuwe Contrabas
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Filosofie aan de Keukentafel

Hoeveel ruimte heb ik nodig … 
Ramses:  Het maakt mij niet uit hoeveel ruimte ik heb, als ik maar 

mensen om me heen heb.
Ik:  Voor jou zijn de mensen belangrijker dan de ruimte?
Ramses:  Ja. 
Ik: Soms kan het wel druk zijn als er altijd mensen zijn.
Ramses:  Als ik hoofdpijn heb of moe ben, dan wil ik wel even ruimte 

voor mezelf. Maar ik deel mijn kamer met mijn zus, dus dat is 
niet makkelijk.

Ik:  En als wij ruzie hebben bijvoorbeeld?
Ramses:  Dan wil ik ook even op mijn kamer zijn.
Ik:  Je hebt soms ruimte nodig om tot rust te komen.
Ramses:  Ja. Maar ik heb vooral mensen nodig om me heen.
Ik: Wat gebeurt er dan als die mensen er niet zijn?
Ramses:  Dan voel ik me eenzaam en onzeker.
Ik:  Op de camping waar we waren, vond ik het eigenlijk te druk.
Ramses:  Ik niet.
Ik:  Ik merkte aan jou dat het voor jou soms ook te druk was.
Ramses:  Dat is waar. Privacy had je daar niet.
Ik:  Wat is dat ‘privacy’?
Ramses:  Dat je niet altijd mensen om je heen hebt, bij alles wat je doet.
Ik:  Hoe is dat dan als er altijd mensen zijn, die zien wat je doet?
Ramses:  Irritant. Als er vreemde mensen naar me kijken, dan doe ik 

rustiger. Omdat ik me anders schaam.
Ik:  En als er niemand kijkt?
Ramses:  Dan doe ik juist gekker. Dan ben ik eigenlijk meer mezelf.
Ik:  Dus daar heb je wel je eigen ruimte voor nodig, zonder 

mensen?
Ramses:  Je eigen ruimte is waar je familie is, of je beste vrienden.  

Daar kun je jezelf zijn.

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

“Je eigen ruimte is waar je familie is.”

Nu verkrijgbaar bij de Vrienden van de ISVW: een denk-cadeaubon om aan je vrienden 
te geven. Wil je een duurzaam én inspirerend cadeau voor een verjaardag? 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 voor een vriendenprijs 
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 en via isvw.nl/shop/
vrienden-cadeaukaart/ Vanaf het moment van registratie start één jaar Vriendschap 
van de ISVW.  Veel denkplezier!

Geef Vriendschap cadeau!
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Een papieren versie van het Vriendenmagazine bestellen?
Via de ISVW-website kun je voor € 6,50 een papieren exemplaar 
bestellen. Je krijgt dan het Vriendenmagazine 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.

Filosofie & Levenskunst – een cadeau aan mezelf
Ik ben Ans Groenewegen uit Oostvoorne. Wat een voorrecht om een week 
lang ononderbroken met het thema Filosofie & Levenskunst bezig te zijn. 
Even jezelf stevig onderdompelen in een scala aan inzichten en visies van 
tal van filosofen uit de westerse en oosterse filosofie. Docent Dries Boele 
wist denkpatronen, gebundeld in een reader, steeds weer helder samen te 
vatten. Zo hield hij ons letterlijk bij de les. De groep groeide die week uit tot 
een team waarbinnen het veilig was om te leren, te twijfelen of een traan 
weg te pinken. Het was een cadeau aan mezelf, deze Summerschool. 

Vorig jaar ben ik formeel met pensioen gegaan na een lang werkzaam leven 
als manager Communicatie en Strateeg. Een life-event voor mij. Met passie 
en plezier heb ik ruim veertig jaar gewerkt en gestudeerd en daar hou ik niet 
mee op. Leergangen Filosofie via HOVO Leiden alsook de ISVW passen 
bij mijn behoefte me verder persoonlijk te ontwikkelen op het snijvlak van 
Filosofie en Psychologie. De Summerschool heeft me verrijkt en liet me 
even stilstaan in een wereld die tamelijk overspannen is. Deze week heeft 
me geholpen aan nieuwe inzichten die ook praktisch toepasbaar zijn in de 
‘nieuwe fase’ waarin ik nu ben aangeland. Denken en doen samenbrengen – 
ook dát is ISVW.

Nieuwe Vrienden stellen zich voor

Ans Groenewegen 
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Is er iets na de dood?

Door Engelien Bults

Het hospice is voor mij ’n plek waar absoluut sprake is van onbedoelde we-
derkerigheid. Als vrijwilliger geef je de zieke mensen veel, mits je de juiste 
attitude hebt. Maar je krijgt heel veel voldoening van je werk terug en daar 
wordt een mens blij van. Het is geven en nemen… ik spreek liever van geven 
en dankbaar ontvangen.

Enige maanden geleden lag een zieke man, weduwnaar, in Hospice Dig-
nitas. De man was 70 jaar en zijn leven lang eerste stuurman op een grote 
olietanker geweest. Zijn hele habitus straalt dat nog uit, bijzonder wel. In mijn 
brein start dan automatisch een film, waarop te zien is welke werkzaamhe-
den de man jaar in jaar uit heeft gedaan: de grenzeloze ruimte van de oce-
anen met een begrensde leefruimte op dat schip, vaak maandenlang. En nu 
dan de kleine, begrensde ruimte van zijn ziekenkamer.

Hij had mij verteld over zijn dochter, die enig kind was, en in het verleden 
bij een geloofssekte terecht was gekomen. Hoeveel zorgen hij daarover had 
gehad en hoe blij hij was nu ze daar niet meer bij hoorde. Momenteel was ze 
bij een vol-evangelische gemeente en hij meende dat dat haar geen kwaad 
deed. De man kaartte dit onderwerp op zijn initiatief bij mij aan en zo kwa-
men we samen te spreken over… of er nu wel of niet ‘iets’ is ná de dood? 
Hij was er zeker van dat het over en uit is, basta, niente, niets. Zijn dochter 
evenwel had een mening die daar lijnrecht tegenover stond. Het raakte me, 
zoals zij elkaar daarin respecteerden en vrijlieten.

Op een avond bracht ik de man ‘n ijssorbetje, maar ik kon op het nachtkastje 
niet zo gauw een plekje vinden om het neer te zetten. De man zei: “Ach, 
schuif dat bijbeltje maar opzij, ik kreeg het van mijn dochter en wilde het niet 
weigeren of haar kwetsen, maar wat móet ik er in godsnaam mee?”

Een paar dagen later is de dochter weer op bezoek. Ze helpt me om geza-
menlijk haar vader lopend naar het toilet te brengen en vice versa. Als de 
man weer in bed ligt, zeg ik tegen hem: “U heeft een lieve dochter!” “Ja,” zegt 
de man, “ik zou niet weten wat ik zonder haar moest beginnen.” Waarop zij 
zegt: “En ik niet zonder jou, Papa.” Een halve minuut kijk ik rustig van de een 
naar de ander en zeg dan: “En tóch gaat dat straks gebeuren.” Waarop de 
dochter obsessief, ook non-verbaal in haar mimiek, antwoordt: “Maar dan 
heb ik altijd God nog!” Daar had ik niet van terug. 

De vader zegt: “Wat denk jij nou, Engelien, als ik straks doodga, is er dan 
wat, ja of nee?” Ik aarzel, zwijg even, want ik wil noch de een noch de ander 
afvallen. Bovendien, als ik me aansluit bij de opvatting van de vader, staat 
de dochter in de kou, en andersom. De vader legt me het vuur na aan de 
schenen en zegt: “Ga even zitten joh, je hebt toch wel een mening, je moet 
kleur bekennen, je bent toch niet grijs?” Oei… oei… oei. Ik dénk: hebben jullie 
even? Maar zég: “ik vind het moeilijk om mijn gedachten hierover goed te 
verwoorden.” Plots schiet me een gedichtje te binnen van Toon Hermans en 

Hij was er zeker van dat het over en uit is, basta, niente, niets.

ik zeg tegen hen: “Ik ga er dan wat over zeggen, 
maar… Luister.” Ik kijk ze beurtelings heel open 
in de poppetjes van hun ogen. “Als een van jullie 
vindt dat het bullshit, flauwekul, slappe hap is, dan 
trekken jullie aan de rem en zeggen: kappen nou!” 

Ik declameer heel rustig en goed articulerend:
“Toen ik op de aarde kwam
heeft iemand mij gebracht
Ik heb die weg niet zelf gevonden
door die donkere nacht
En als ik straks weer weg zal gaan
naar diepe groene dalen 
dan is er vast wel weer
iemand die mij komt halen”

Drie minuten is het dóódstil. De dochter zegt: 
“Prachtig, wil je het voor me opschrijven?” Dat doe 
ik. Drie dagen later heb ik weer avonddienst. De 
man belt voor ijs. Als ik het breng en weg wil gaan, 
vraagt hij: “Engelien, wil je het nóg ’n keertje doen?” 
Ik vraag quasi argeloos: “Wat bedoelt u?” Hij: “Nou, 
je weet wel, van dat halen op de aarde en er weer 
af.” Met aandacht en liefde doe ik het. Toeval of niet, 
de man is drie weken later tijdens mijn avond-vrij-
willigersdienst in mijn armen overleden.
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Radicale gelijkheid 
volgens Franciscus van den Enden 
“Van nature zijn alle mensen, mannen en 
vrouwen, vrij geboren en hebben ze aan 
niemand een eerdere of grotere verplich-
ting dan aan hun eigen belang en aan het 
nastreven van hun eigen welstand in de 
eerste plaats.” 

Aan het woord is Franciscus van den En-
den. Hij is kunsthandelaar, arts, uitgever, 
hoofd van de Latijnse school in Amster-
dam, toneeldichter en niet te vergeten de 
leraar van Benedictus de Spinoza. Het is 
1665. De Republiek heeft zich ontworsteld 
aan de Spaanse bezetter, de economie 
bloeit en Van den Enden wil de republiek 
sociaal maken. Zijn ideeën hierover zijn 
radicaal, zo radicaal dat hij in Amsterdam 
een ‘disputeerverbod’ krijgt. Hij publiceert 
zijn Vrije staatkundige stellingen dan ook 
anoniem. 

Pas in 1990 wordt duidelijk dat Van den 
Enden achter het pseudoniem schuilgaat. 
Dat blijkt uit verhoren van de Parijse poli-
tie, waarover later meer. Het is een vondst 
van jewelste, want hiermee staat gelijk 
vast dat Vrije staatkundige vertellingen 
eerder verscheen dan Spinoza’s Theo-
logisch-politiek traktaat en dat Spinoza 
zijn belangrijkste ideeën mogelijk (zeker 
is het niet) ontleende aan zijn leraar. Niet 

Spinoza, maar Van den Enden zou dan de 
eerste zijn die onomwonden voor demo-
cratie pleit als gewenste staatsvorm. De 
tekst van Vrije staatkundige stellingen is 
nu voor het eerst in modern Nederlands 
verschenen. De vertaling door Roek Ver-
meulen is tot stand gekomen met hulp 
van de Vrienden van de ISVW. 

Van den Enden wil de samenleving inrich-
ten op basis van vrijheid en ‘evengelijk-
heid’. Iedereen moet vrij zijn om te leven 
naar zijn eigen natuur en iedereen moet 
gelijke kansen krijgen. Van den Enden 
gaat ver op dit punt. Welvaartsverschillen 
mogen volgens hem alleen ontstaan als 
ook de armsten erop vooruitgaan. (Van 
den Enden bedenkt dit beginsel vier eeu-
wen eerder dan John Rawls, die er in de 
twintigste eeuw beroemd mee wordt).

In Vrije staatkundige stellingen rekent 
Van den Enden af met somberaars als 
Machiavelli, die denken dat het volk een 
straffe hand nodig heeft. Kijk naar de in-
dianen, zegt hij. Zij hebben een egalitaire 
democratie die prima werkt. De indianen 
zijn de Europeanen op dit punt ver vooruit. 
Ze laten zich niet bedotten door koningen 
en andere potentaten. 

Van den Enden heeft zo’n hekel aan ko-
ningen, dat hij een poging doet om Lo-
dewijk de Veertiende te vermoorden. De 
Franse politie komt erachter. Tijdens het 
verhoor biecht hij alles op. Vrije staatkun-
dige stellingen is inderdaad van zijn hand, 
zegt hij. Na zijn bekentenis wordt hij als-
nog gemarteld. Als een gebroken man – 
hij kan niet meer staan – wordt hij op 24 
november 1674 naar het Place de la Bas-
tille gereden. Even later hangt hij daar aan 
de galg. Een triest eind van een groot en 
miskend denker. Maar gelukkig hebben 
we zijn tekst nog.

Door Erno Eskens

Mijn weekend met Socrates, denken en na-denken
Na twee Coronajaren kon ik eindelijk weer fysiek naar de ISVW. 
Dat omdat ik deelnam aan het Socrates weekend van 11 en 12 
juni. Dit was georganiseerd door de Stichting Socrates, het Hu-
manistisch Verbond en de ISVW. Tot mijn vreugde was er bij bin-
nenkomst het vertrouwde gevoel van gastvrijheid terwijl ik daar 
mijn eerste cappuccino dronk. Herken je dit?

Toen ik daarna de boekentafel van Peter ontdekte was ik weer 
helemaal thuis en tegelijkertijd bereid om me te laten voeden 
door maar liefst tien filosofen! In het programma stond ‘Socrates 
Summerschool, leven en dood’. Ik was erg verbaasd toen ik in 
de Van Eedenzaal wel vijftig stoelen zag staan, geen tafels om te 
kunnen schrijven? In mijn idee is een Summerschool kleinscha-
lig, voor een studie deed ik hiervoor ervaring op in Florence en 
Rome. Maar dat anders ook goed kan zijn bleek al snel na de 
inleiding van Dick Middelhoek. Als een soort Studium Generale 

kwamen er verschillende sprekers die ons, ieder vanuit een ei-
gen specialisme, meenamen om na te denken. De rode draad 
vormde het boek van Hannah Arendt ‘De menselijke conditie’. 
Met elkaar zoeken naar een humanistisch antwoord op vragen 
over leven en dood. Waaruit bestaat politiek des doods? Wat 
kan kunst betekenen bij het verwerken van verlies? Hoe goed te 
sterven? Wat kan een humanistisch perspectief op DNA- tech-
nologie zijn? Wat betekent kwaliteit van leven voor psychiatri-
sche patiënten?

Wat ik als heel belangrijk en waardevol heb ervaren was het in-
teractieve karakter van het weekend. Niet alleen luisteren, maar 
steeds in kleine groepjes een antwoord proberen te vinden op 
de gestelde vragen. Creatief, analyserend, zoekend met elkaar. 
Daar kwamen prachtige gesprekken uit voort, met spontane ge-
dachten, eigen ervaringen, openheid. Dat daaraan ook de filo-
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sofen deelnamen was voor mij een teken van gelijkwaardigheid 
tussen leraar en leerling. Dat is voor mij de ISVW! Koppel daar-
aan de koffiemomenten, de tafelgesprekken, het heerlijke eten. 
Dat kan maar tot één conclusie leiden: ik ging inderdaad gevoed 
naar huis, naar lichaam en geest.

Ruimte is een weids begrip

Door Anja Hoogenboom

Het kan immers gaan over de ruimte waarin je je bevindt, maar het kan ook be-
tekenen ‘iemand de ruimte geven’. Die behoefte aan ruimte is voor ieder mens 
anders.
 
In de opvoeding van kinderen is ruimte geven belangrijk. Vroeger op het 
schoolplein keek ik met een mengeling van afschuw en jaloezie naar moeders 
die met staccato stem hun grut toespraken: “Nu is het klaar!” Grenzen stellen 
was de teneur, ‘om te weten waar je aan toe bent’. Maar is dat altijd goed? Je 
moet als kind voldoende ruimte krijgen om te ontdekken en desnoods eens 
stout te zijn. Tegelijkertijd ook weer niet te veel. Het is een kwestie van aanvoe-
len. Welke ruimte heeft een mens nodig? 

In een revalidatiecentrum zag ik mensen in de wachtkamer zich verschuilen 
achter pilaren of op z’n minst in hun smartphone duiken. We deden daar soms 
psychologische spelletjes, waarbij je héél dicht op elkaar toeliep. Sommigen 
deinsden daarvan terug. Toch veranderden mensen gaandeweg; de gezichten 
werden meer open door die oefeningen, anderen konden hen gemakkelijker 
benaderen. Alsof ze innerlijk meer ruimte hadden gekregen.

Maar ja, die ‘1,5-meter-afstandsregel’ ligt nog maar al te vers in ons geheu-
gen. Wat heeft de gedwongen afstand en de afzondering met mensen gedaan 
tijdens de lockdowns? Dat was bijvoorbeeld lastig voor een bevriende ‘knuf-
fel-familie’. Binnenshuis bleven ze elkaar stug omarmen, bij omstanders hielden 
ze zich in. Wat zijn ze blij dat nu het weer wat meer mag en ik doe mee uit 
sympathie. Dat is vriendschap. Hoewel, bij anderen ervaar je soms juist weer 
snel een te nadrukkelijke aanwezigheid. Een bepaalde indringende blik kan dan 
al te veel zijn. Dan zeiden we in Rotterdam: “Zie je het goed? Als je scheel kijkt 
zie je ‘t dubbel!”

Innerlijke ruimte is zoiets als vrij kunnen ademen. Vaak is gebleken dat de 
natuur daarbij helpend is, maar wat als deze niet voorhanden is? Japanners 
hebben daar een remedie voor gevonden; zij gaan mediteren in de tjokvolle 

De rode draad vormde het boek 
van Hannah Arendt ‘De menselijke 
conditie’.

Door Anne Achterbosch

metro’s van Tokio. Soms kun je ruimte spiritueel 
opvatten, soms fysiek. Soms kun je ruimte nemen 
of juist geven. Tot slot is er dan ook nog de term 
‘beleefde ruimte’, want alles beïnvloedt elkaar en 
is in beweging. ‘Alles stroomt’ zei Heraclitus al en 
ik wens u in deze stroom alle ruimte en een goede 
plek toe! 
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 ISVW Summerschool 
‘De grote vragen van Kant’

Door Fred Ahsmann

De achternaam van Immanuel Kant (1724-1804) nodigt bij uitstek uit tot 
woordspelletjes. En dat gebeurde dan ook volop in de pauzes van de 
Summerschool, die volledig gewijd was aan de filosofie van deze beroem-
de filosoof, die in veel opzichten zijn stempel gedrukt heeft op de ontwik-
keling van de moderne filosofie. 

Voorbeelden te over: ‘kant noch wal’; ‘dubbeltje op zijn kant’; ‘van kant 
maken’; ‘kantje boord’; ‘iets over je kant laten gaan’; ‘geen kant op kunnen’; 
‘mes snijdt aan twee kanten’; ‘aan kant doen’; ‘de kantjes eraf lopen’; ‘kan-
telen’; ‘op zijn kant zetten’; ‘sterke kant’; ‘zwakke kant’; etc. Het Van Dale 
Rijmwoordenboek kent maar liefst 373 woorden die eindigen op ‘kant’. 
Zo zouden we moeiteloos het hele Vriendenmagazine kunnen vullen met 
woordspelletjes gebaseerd op de naam Kant. 

Woordspelletjes met namen, citaten en gedachtenconcepten van filoso-
fen blijken, als je gaat zoeken op internet, een onder filosofiestudenten 
populaire bezigheid te zijn. Vooral op Engelstalige wenskaarten, koffie-
mokken en T-shirts worden talloze woordgrapjes afgedrukt. Er is dan ook 
een levendige handel op internet. Zie hiernaast wat voorbeelden.
 

Tegen de verwachting van het programmabureau van ISVW in bleek deze
Summerschool heel goed bezocht. Maar liefst 31 cursisten hadden zich
ingeschreven voor een week durende onderdompeling in Kants filosofie
door Kant-kenner en vertaler Jabik Veenbaas. Aan de hand van de grote
vragen van Kant: Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Waarop mag
ik hopen? Wat is de mens? nam Jabik ons mee in het denken van deze
Verlichtingsfilosoof. Jabik toonde ons hoe Kant aan het eind van de Ver-
lichting de impasse in het filosofische denken doorbrak. Zowel het ratio-
nalisme (Spinoza en Descartes), als het empirisme (Hume) waren in een
doodlopende steeg beland. Kant zette het denken van deze stromingen
op zijn kant en ontwikkelde in zijn drie Kritieken (Kritik der reinen Vernunft
over zijn kentheorie, Kritik der praktischen Vernunft over zijn moraalthe-
orie en Kritik der Urteilskraft over de filosofische esthetica) een nieuwe
denkruimte waarin deze twee stromingen verenigd werden en waarin het
denken van de moderne tijd mogelijk werd. Veel moderne filosofen ston-
den en staan, zoals dat zo mooi gezegd wordt, op de schouders van Kant.
Kants filosofie was een kantelmoment, waarop het Verlichtingsdenken
overging in de filosofische stromingen van de moderne tijd.

Dat de filosofie van Kant ook zijn beperkingen heeft, bleek duidelijk toen
naar aanleiding van de prachtige film Sophies Choice door veel cursisten
vastgesteld werd dat een compromisloze toepassing van het ethische ka-

Aan de hand van de grote vragen van 
Kant: Wat kan ik weten? Wat moet ik 
doen? Waarop mag ik hopen? Wat is 
de mens?

der van Kant, zoals beschreven in zijn Kritik der prak-
tischen Vernunft, in extreme situaties op zijn zachtst 
gezegd problematisch is. Gelukkig heeft de filosofie 
van Kant, naast zijn onmiskenbare sterke, ook zijn 
zwakke kanten. Anders zou er geen noodzaak meer 
zijn om nog verder te denken.
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ISVW Summerschool
Levenskunst ‘Vind je Ikigai!’

Zelf had ik nog nooit van het woord ‘ikigai’ gehoord moet ik zeggen. Maar 
het heeft van meet af aan mijn hart gestolen! Soms heb je wat met een be-
grip of kernwoord van een filosoof. Zo heb ik ook wat met ‘Amor Fati’ van 
Nietzsche. Op de een of andere manier klinkt het me als muziek in de oren 
en geeft de betekenis ervan me vleugels. Zo ook met ‘ikigai’.

Als iemand dit begrip in de praktijk brengt en laat zien, dan is het wel Dries 
Boele, onze docent in deze week over Levenskunst. Hij zit daar lekker in 
zijn korte broek met zijn haren in de war op een stoel en vertelt… Lacht 
voluit op gezette tijden en brengt de relativering naar ons toe in zijn ver-
halen.

Ikigai is van oorsprong een begrip uit Okinawa, Japan. De mensen daar 
worden erg oud doordat ze veel bewegen en gezond leven. Het woord 
kun je niet zomaar vertalen in het Nederlands omdat het meerdere dingen 
inhoudt. Natuurlijk gaat het over geluk en gezondheid. Je kunt je in dit ver-
band ook de vraag stellen: waar kom je je bed ’s ochtends voor uit? Ikigai 
heeft te maken met een viertal vragen:

 � Wat vind je leuk?
 � Waar ben je goed in?
 � Waar heeft de wereld behoefte aan?
 � Waarvoor kun je betaald krijgen?

Zo’n 25 deelnemers zitten in deze ISVW-week over Levenskunst en krij-
gen van Dries de verhalen over een tal van filosofen en hun denkbeelden. 
Uitgangsvraag bij de start van de week is de filosofische basisvraag die ei-
gen opvattingen en thema’s on-vanzelfsprekend maakt: is dat zo? Daarbij 
kun je je ook afvragen wanneer je voor het laatst iets voor het eerst deed? 

Levenskunst betekent zoiets als ‘hoe te leven?’ Niet alleen voor jezelf om 
eens na te gaan welke gewoontes je er allemaal op na houdt en hoe je die 
af en toe tegen het licht kunt houden. Ook politiek gezien kun je Levens-
kunst zien als een manier om een samenleving zodanig in te richten dat 
iedereen beter tot zijn recht komt. 

Veel komt langs deze week en passeert de revue. Hier in willekeurige volg-
orde: van Schopenhauer tot Sartre, Taylor, Foucault, Butler, Irigaray, Deida, 
TAO, Badiou, Camus, Nietzsche en Kant. Die laatste, in tegenstelling tot 
de van Eedenzaal aan de overkant van de gang, in 10 minuten, zoals Dries 
Boele grapte. Je kunt immers ook een hele week bezig zijn met Kant. Of 
een heel jaar. De inspirerende verhalen van Dries Boele, zijn benaderbaar-
heid en natuurlijke leraarschap zorgden, samen met een leuke buurvrouw 
en groep deelnemers, voor een leerzame en ontspannen zomerschool. 
Het warme zomerweer en de lekkere keuken, deze keer vanwege de ver-
bouwing van de keuken vanuit een vrachtwagen, zorgden voor de rest. Ik 
ben weer wat dichter bij mijn ikigai gekomen!

Door Rity van der Avoort

Daarbij kun je je ook 
afvragen wanneer je 
voor het laatst iets voor 
het eerst deed?
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Filosofie aan de Keukentafel

Hoeveel ruimte heb ik nodig … 
Josephine:  Als ik mijn eigen kamer in de kelder heb, dan heb ik mijn 

eigen plekje. 
Ik: Hoe groot moet jouw eigen plekje zijn?
Josephine:  Maakt niet zoveel uit. Het is genoeg als er een bed, een kast-

je met boeken en wat speelgoed, een bureau en een stoel in 
passen.

Ik:  Wat maakt iets jouw eigen plek?
Josephine:  Als niet iedereen je zomaar kan storen. 
Ik:  Sommige mensen gaan op de wc zitten. Daar worden ze niet 

gestoord.
Josephine: Dat is niet genoeg voor mij. Op de wc zit je maar heel even. 

Die plek is niet altijd van jou.
Ik:  Dus een eigen plek hoeft niet groot te zijn, maar het moet wel 

altijd van jou zijn. 
Josephine:  Ik wil bijvoorbeeld zelf bepalen welke poster ik wil ophangen. 

En niet een Star Wars poster, waar ik helemaal niet van hou, 
op mijn kamer. En ik wil ook dat niet iedereen zomaar kan 
binnen stormen als ik net lekker aan het spelen ben. 

Ik:  Nu deel je jouw kamer met je broer.
Josephine:  Ja, dus ik kan hem niet wegsturen als hij ook op zijn kamer 

wil zijn.
Ik:  Hoe doe je dat dan nu je geen eigen plek hebt?
Josephine:  Meestal ga ik naar buiten met mijn vriendin Lotte. Daar heb-

ben we plekken waar anderen ons niet kunnen vinden. En 
dan kunnen we spelen zonder gestoord te worden.

Ik:  Er zijn nadelen aan geen eigen plek hebben. Maar zijn er ook 
voordelen?

Josephine:  Soms vind ik het wel fijn dat ik nooit alleen ben. Nu ik groter 
word, vind ik het fijner om een kamer voor mezelf te hebben. 
Als je kleiner bent, vind je het minder belangrijk om een eigen 
plek te hebben. 

Ik:  Leg eens uit.
Josephine:  Toen ik klein was, speelde ik altijd ‘vader en moedertje’ met 

mijn broer. Maar nu vind ik andere dingen leuk dan hij. En 
dan wil ik gewoon met mijn vriendin samen zijn. Als hij erbij 
is, dan gaat hij zich ermee bemoeien.

Ik:  Je had een kamer voor jezelf, maar die heb je aan je oudste 
broer gegeven.

Josephine:  Toen ik die kamer kreeg, was ik heel blij. Maar toen ik er een-
maal sliep, vond ik een aantal dingen ook niet zo fijn. Je kunt 
in die kamer bijvoorbeeld niet met meerdere kinderen spelen. 

Ik:  Dus liever een grotere kamer delen, dan een kleine kamer 
alleen?

Josephine:  Ik voelde me er ook gewoon niet zo op mijn plek.

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

“Mijn eigen plek hoeft niet groot te zijn, maar is wel altijd van mij.”
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Vriendenmiddag 19 juni - ISVW Landgoed

Boeiende voordracht en dialoog
De jaarlijkse Vriendenmiddag op zondag 19 juni had als thema 
‘Geven en nemen in (on)begrensde ruimte’ en sloot aan bij een 
seizoen van Filosofische Cafés met een soortgelijk thema. Het 
programma bestond uit twee delen, waarbij het onderwerp 
eerst wetenschappelijk en filosofisch werd aangevlogen door 
natuur- en sterrenkundige en filosoof Hans Plets. Daarna ging 
de aandacht naar de inzendingen van de Schrijfdialoog tijdens 
een podiumgesprek met de schrijvers. Over de voordracht van 
Plets, gebaseerd op zijn goed ontvangen boek Verdwaald in de 
werkelijkheid lees je verderop in dit magazine.

Schrijfdialoog
Voor de Schrijfdialoog hadden twaalf Vrienden een bijdrage in-
gezonden, waaronder vier gedichten, zes persoonlijke essays en 
twee dierenfabels. De fascinerende en soms ook ontroerende 
teksten lieten zich groeperen rond drie sub-thema’s: ‘geven en 
nemen’, ‘grenzen en ruimte’ en de roep om nieuwe verhalen over 
een andere relatie en interactie met onze wereld. Een aantal van 
de inzenders lazen hun gedichten en deels hun essays voor en 
lieten zien hoe rijk de begrippen ‘geven en nemen’ zijn en hoe die 
op een uiteenlopende manier invulling kunnen krijgen. Meerdere 
keren kwam ook de noodzaak en de kunst van het ontvangen 
naar voren. Dat was bijvoorbeeld het geval in de metafoor van 
een postpakketje waar veel zorg aan is besteed, dat niettemin 
wordt teruggestuurd en heel teleurstellend ‘weer in je eigen 
ruimte komt’.

Dat geven en nemen niet altijd elkaars tegengestelde hoeven te 
zijn, werd prachtig verwoord in de opening van een gedicht van 
Antoinette Heisen: ‘Mijn geven is nemen, mijn nemen is geven’. 
Terwijl Frans van der Lem in een mooi verhaal over een dood-
zieke patiënt liet zien hoe het bij geven uiteindelijk om geven van 
aandacht gaat, en dat je daarbij tegelijkertijd (schijnbaar) veel 
kunt nemen.

Een korte rondvraag onder de podiumgasten naar hun associ-
aties bij het woord ‘grenzen’ leidde tot antwoorden in de trant 
van ‘beperking’, ‘lastig’, ‘agressie’ en soms ook ‘uitdaging’. Des 
te opvallender was hoe Mariët Montagne in een essay over zor-
gethiek liet zien hoe belangrijk grenzen juist ook kunnen zijn om 

Door Peter Jurgens

jezelf te onderscheiden van de ander, om te weten wie jij bent en 
wie de ander is en wat dus jouw rol is en die van de ander. Want 
alleen dan is echte wederkerigheid mogelijkheid en daarmee 
een goede zorgrelatie. 

Een gedicht van Hidde de Blouw met als terugkerende strofe 
‘Geef de ruimte terug, die we hebben genomen’ vormde de op-
stap naar het derde sub-thema. John van Balen, intensief be-
trokken bij de Wereldwinkel, maakte de noodzaak van nieuwe 
verhalen over de samenleving voelbaar. We bouwen onze wereld 
met verhalen, maar waarom gaan die zo vaak over commercie, 
productie en consumptie? We lijken te worden gegijzeld door die 
verhalen en, erger nog, door de bijbehorende taal. Waarom ver-
tellen we elkaar niet het verhaal van empathie en compassie, of, 
als dat te abstract is, het verhaal van eerlijk verdelen? Verhalen 
en taal begrenzen nu de ruimte die we nodig hebben om elkaar 
echt te ontmoeten.

De middag werd op ontroerende wijze afgesloten met een ver-

Verhalen en taal begrenzen 
nu de ruimte die we nodig 
hebben om elkaar echt te 
ontmoeten.

VRIENDENMAGAZINE    NUMMER 3    SEPTEMBER 202221



De Vrienden-Schrijfdialoog van 19 juni 2022
‘Geven en nemen in de (on-)begrensde ruimte

Naar aanleiding van een gesprek met mijn zoon vanavond...
Het onzichtbare Olifant. 
Muammer Yigit
 
Er was eens een Olifant dat met veel plezier naast zijn moeder de wereld verkende. De ene 
tocht van dorre landschappen naar de andere weelderige groene graslanden van Afrika. De 
jaren gingen voorbij en de jonge olifant werd een volwassen. De olifant had zo veel inzichten 
van zijn moeder ontvangen dat hij zijn dankbaarheid wel kon uitschreeuwen. Op een dag 
vroeg de vader olifant zijn zoon bij zich. Jongen ik moet je iets belangrijks vertellen wat jij nog 
niet op de hoogte van bent. Elk jong olifant wordt tot zijn jonge volwassenheid onzichtbaar 
op de wereld gebracht. Ik daarentegen kun je met je moeder samen als enige dieren je altijd 
zien. Je vraagt je natuurlijk af waar dat goed voor is! Nou zegt de vader olifant, als jij ervoor 
klaar bent en je mentale opvoeding net zo veerkrachtig is als je lichamelijke volgroeid dan 
word je zichtbaar voor de wereld. Dat is het moment dat je op je eigen benen kunt staan. 
Dat moment is aangebroken. Onze paden zult zich vandaag splitsen en jij zult het vandaag 
je stap mogen zetten om te kiezen welke richting jij uit wilt wandelen. Vandaag stippel jij 
je eigen pad. Alles wat je wilt weten weet jij al. De rest wordt jouw eigen ervaring. Je zult 

In deze september-editie van ons Vriendenmagazine maken we ruimte voor alle inzendin-
gen die we kregen voor de schrijfdialoog. Tijdens de Vriendenmiddag van 19 juni zijn alle 
inzendingen onderwerp van gesprek geweest tijdens een podiumgesprek onder leiding van 
Peter Jurgens. Het werd een bijzondere middag door de prachtige gedichten, dierenpara-
bels, essays en beschouwingen.

We publiceren hieronder de gedichten in zijn geheel en fragmenten van de wat lan-
gere bijdragen. Het verhaal van de olifantenvader- en zoon hebben we in zijn ge-
heel geplaatst. Kijk voor de volledige versies van alle bijdragen aan de schrijfdialoog op  
www.vrienden-isvw.nl/schrijfdialoog-2022

Veel leesplezier en op naar de schrijfdialoog van 2023!

haal van Muammer Yigit over een olifantenjong dat van zijn 
vader te horen krijgt dat het met zijn komende volwassenheid 
‘zichtbaar zal worden voor de wereld’. En naar zijn vader hoopt is 
het daar dankbaar voor, want je eigen ware zien wordt pas mo-
gelijk als je je zichtbaarheid voor anderen erkent. Als gespreks-
leider heb ik de middag afgesloten met de bijna retorische vraag 
of dit niet een van die nieuwe verhalen is over een andere hou-
ding ten opzichte van de wereld? Een waarin niet wij centraal 
staan. Waarbij we niet, zoals gebruikelijk, de wereld waarnemen 
onderzoeken en beheersen, maar waarbij we beseffen dat wij 
in de wereld verschijnen en dat het misschien niet in de eerste 
plaats om ons draait!
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door je eigen inzet water kunnen vinden. Op droge maanden op twee benen de takjes van 
een boom kunnen plukken en zelf hoe je levenspartner ontmoeten. Het ware leven begin 
hier en je zult vele keuzes mogen maken. Hier word jij sterker van. Kies verstandig en twijfel 
nooit aan jezelf zei de vader olifant. Vanaf vandaag ben je zichtbaar voor iedereen. Zoals 
je weet hebben olifanten geen natuurlijke vijanden maar de natuur kan heel hard zijn en 
zelfs ondanks zijn schoonheid. Wees wijs en moedig in je beslissingen, dit kan het verschil 
zijn tussen leven en de dood. Als je namelijk uitgedroogd bent kun je zelf ten prooi vallen 
aan leeuwen. Vanaf vandaag ben je zichtbaar maar weest dankbaar dat je gezien wordt. 
Zonder het ware zien kan geen bestaan mogelijk zijn. Je zult door echt te kijken je partner 
uitkiezen. In het achtervolgd worden naar de groen gas landen is het de redding voor je 
kinderen. Zo is zichtbaar zijn de levensader van elke ziel. De ware zicht wordt helder als je 
je eigen zichtbaarheid kun erkennen. Dat is het moment dat je zelf zo ver bent. Ik weet dat 
jouw zichtbaarheid mijn mooiste geschenk was mijn zoon en daar ben ik je dankbaar voor. 

De olifant nam afscheid en vertrok. De jonge olifant was verdrietig en opgewonden tegelijk. 
De wereld lag aan zijn voeten en hij mocht deze gaat ontdekken. Gespannen maar ook op-
gewekt ging de jonge olifant de wijde wereld in als een pasgeboren kind dat verbaast zijn 
ogen opent en om zich heen kijkt. 

Geef de ruimte weer terug 
Hidde de Blouw

 
Geef de ruimte weer terug 
Die we hebben genomen 

 
Keer de kentering in onszelf weer om 
Alles lijkt zo lonkend als vernieuwing  

Maar het is vooral zo machtig oliedom 
Spullen produceren door vernieling 

 
Geef de ruimte weer terug 
Keer de kentering weer om 

 
Ons nagejaagd geluk raakt machteloos verloren 

In opgedrongen lusten om te consumeren  
Zó oppervlakkig dat we niet meer zien en horen 

Hoe we natuur en wereld bruut verruïneren 
 

Geef de ruimte weer terug 
Keer de kentering weer om 

 
Al het andere is nog slechts een delfgrondstof  
Vermorzeld en vermalen tot grijzig poedergruis 
Als bakmeel voor gekleurde klonters plasticstof 
Adembenemend prikkelend, een dodelijke vuist 

 
Geef de ruimte weer terug 
Keer de kentering weer om 

 
Laten we cascades van vernieling weer kantelen 
Ons niet meer wentelen in wellustig winstgenot 
Het menselijk onmenselijke weer ontmantelen  

Ons openen voor al het andere als lonkend liefdesbod 
 

Keer de kentering weer om 
Geef de ruimte weer terug 
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Geven en nemen in (on)begrensde ruimte 
Antoinette Heisen

Wat ik geef …is dat wat ik neem.
Wat ik neem …is dat wat ik geef.

Sta eens een moment stil …en voel. 
Dan geef ik iets moois, dat ik ook neem.

Wat dan?

Dat is het bewustZijn wat ik geef, 
en de tijd die ik je neem. 

Maar wat ik je breng …is nog mooier dan het al IS. 

Wat dan?

Dat is de balans in het geven en nemen …er altijd al IS
als het bewustzijn mag ZIJN …onvoorwaardelijk en liefdevol IS.

Weet dan, dat Balans jouw ruimte nooit beperkt, maar onbeperkt, oneindig liefdevol is in 
wie je werkelijk zuiver Bent. 

Weet dan waar geen grenzen zijn …zal al-tijd TIJD oneindig zijn in het nemen en geven om 
de balans weer te vinden. 

Waar dan? 

In ons mooie h♥rt … in ons ZELF … onvoorwaardelijk, (on)begrensd liefdevol IS! 

Engel 191
Siem van den Berg

Dwalend door de onbegrensde ruimte
Zwevend als een luchtballon

Geen boven of onder
Geen links of rechts
Geen richting of doel

Het geeft niet hoe het gaat
Neem het zoals het is

Alles is verdwenen en onzichtbaar
Geen eind of begin.

Waar ga ik heen,
Voor wie ga ik verder?

Ik los op in alles.

Ziet men mij?
Ik ben ongrijpbaar, vrij, een nevel van druppels.

Meer kan ik je niet geven.
Neem mijn verschijning,

zoals ik ben.
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Woorden?
Frans van der Lem  

Soms 
schieten  
woorden

tekort 

Vaak 
schieten ze 
hun doel 
voorbij 

Een moment 
van stilte 

zegt meestal  
meer 

Een fragment uit Kroegpraat
Eite Veening

“Tot een filosoof me vertelde dat het niet helemaal klopte; dat geven en nemen. In elk geval: 
dat daarmee iets wezenlijks werd genegeerd. Ik vroeg natuurlijk: “Wat is dan zo wezenlijk?”  
En hij zei: “Ontvangen. Geven en ontvangen”. Dat verraste me. Geven en ontvangen; ja, 
maar… En dat nemen dan? 

Hij zei: “Als je alleen maar neemt, dan vergeet je wat ontvangen is; ontvangen is echt veel 
meer dan nemen. En je krijgt toch elke dag van alles in het leven? Van mensen om je heen? 
Je kunt dat natuurlijk allemaal nemen, maar dan mis je het ontvangen. Dat is wezenlijk. En 
het dankjewel denken. En dat ook voelen. Gewoon; elke dag. Voor alles wat je krijgt. En echt 
geven is ook echt iets anders dan laten nemen. Toch?” Ik zeg: “Ja, gekke Henkie! En die 
ruilatie dan?” 

Hij weer: “Natuurlijk, de meeste mensen hebben dat van huis uit meegekregen, maar dat 
lijkt me te beperkt, toch? Het is eigenlijk kaal en koud. Dat heb je toch wel al gemerkt? Zeker 
als het om mensen gaat”. Ik moest dat toegeven. Tja, dat was andere koek. Ik realiseerde me 
opeens dat ik eigenlijk nauwelijks wist wat dat was: dankbaarheid. Hoe dat voelde. Niet naar 
het leven en ook niet naar mensen waar ik mee leefde. Ouders. Vrienden en vriendinnen. Ik 
ging immers uit van geven en nemen en vond dat ik pas recht had iets te krijgen als ik iets 
zou geven.  En toen heb ik hem bedankt. Want dit inzicht was echt een cadeautje. Dat wou 
ik dus even kwijt. En dankjewel voor het aanhoren. Da’s een cadeautje. Ik geef je gewoon 
nog een glaasje! Dat heb ik toch mooi geleerd. Nu ik 40 word.”

Hij groette me en ging weer weg. Ik dronk peinzend het tweede gekregen glaasje leeg. 
Verrijkt…

Een fragment uit Geven en nemen in (on)begrensde ruimte
Jannes H Mulder

Op meso- en macroniveau zijn barmhartigheid en rechtvaardigheid soms onoverbrugbaar. 
Een universele meetlat voor barmhartig handelen voor diverse groepen oorlogsvluchtelin-
gen uit Syrië, Afghanistan of Oekraïne ontbreekt. Georganiseerd erbarmen kan dan botsen 
met gelijkwaardigheid. Volledige gelijkwaardigheid voor wat betreft bijvoorbeeld land van 
herkomst of leeftijd geeft de sterksten alle macht, ontneemt zwakkeren hun vrijheden en 
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veroorzaakt ongelijkheid en disharmonie binnen en tussen groepen. De kunst is met demo-
cratische spelregels er het beste van te maken.  

Botsende waarden die gelijkwaardig lijken (= mijn erbarmen is niet helemaal in harmonie 
met mijn gevoelens van rechtvaardigheid, gelijkheid of solidariteit) zorgen voor groot per-
soonlijk ongemak. De praktische betekenis van barmhartigheid verandert mede daardoor. 
In een seculier land is barmhartigheid meer een sociaal begrip geworden en getransfor-
meerd in van staatswege gericht en georganiseerd altruïsme. Altruïsme als proxy-barmhar-
tigheid. Individueel erbarmen, compassie en empathie materialiseren zich in gastverblijven, 
wijknetwerken, opvangcentra, vangnetten en zorgsystemen. Dit proces van transformatie 
van individueel naar georganiseerde barmhartigheid blijkt uit de talrijke vrijwilligersorga-
nisaties voor noodhulp. Mijn indruk is dat ook onze barmhartigheid geven én nemen in 
begrensde ruimten is.  

Alles bij elkaar: Laat ons geven én nemen. Leve de ISVW!  

Een fragment uit Samsam
Peter Besseling

Druipende iepen, een getemperde oktoberzon, een rode esdoorn. De herfst hangt in de 
lucht. ”Het wordt tijd voor mijn wintervoorraad”, sprak Erika Eekhoorn tegen zichzelf.  Snel 
was zij, voordat Koning Winter met strenge vorst zou regeren, aan de slag gegaan. Ditmaal 
had zij de eikels, kastanjes en ander lekkernij op één en dezelfde plaats neergelegd. 
De laatste jaren kon Erika gedeelten van haar gehele voorraad niet meer vinden. Dat had 
voor frustraties gezorgd. Zij wist nog niet dat er aan haar voorraad werd gesnoept. Nou ja 
gesnoept, of was het gewoon diefstal? Erika ontdekte niet wie dat zou kunnen zijn. Zeker 
een lui iemand? Of toch een slimmerik? Lekker meeliften op de wintervoorraad van iemand 
anders. Ook het jaar daarop en daarop gebeurde hetzelfde.   

Deze herfst was ze met tegenzin begonnen aan haar nieuwe wintervoorraad. Ze had wel 
een prachtige schuilplek gevonden, maar zou dit genoeg zijn om de Snoeper een loer te 
kunnen draaien? Hoe was het toch mogelijk? De slimmerik beschikte zeker over een extra 
zintuig. Nog voordat Koning Winter op zijn kroon kon plaats nemen, had de Snoeper de 
schuilplek al gevonden. Erika kon ’s avonds niet gemakkelijk in slaap komen. Het zat haar 
dwars, maar wat te doen? Ze piekerde en piekerde.  

Een fragment uit Praktische filosofie in begrensde ruimte
Frans van der Lem

Ik loop met de warme maaltijd op het dienblad bij de man naar binnen.  “Wat doe je hier? 
Je hoort hier niet! Wat is dat hiervoor zooi? ” “Ach het komt toevallig zo uit! Of ik even wilde 
helpen het eten te delen!” En passant til ik het warmhoud-deksel van het bord. En doe of ik 
er iets van ga proeven.  “Moet je dit eten?” “Je blijft er af, hè!” roept de man. En verlangt dat 
ik zijn eten bij hem neerzet. Om te voorkomen dat ik alsnog iets van zijn bord zou pitchen, 
eet hij schielijk zijn bord leeg. Ook de extra klodder slagroom die ik tevoren op zijn toetje had 
gedaan. Vervolgens luidkeels: “Lazer maar weer op met je handel!” Ondertussen frommelt 
hij zijn appelmoes weg, voor een later moment. 

Nadien informeer ik bij mijn twee collega’s. Wat nou het probleem was? “Als wij binnenko-
men met zijn eten, ageert hij luidkeels dat we moeten opsodemieteren met die zooi. Dan ad-
viseren wij hem, dat als hij niet goed gaat eten, hij niet beter zal worden. En zetten uiteraard 
het eten bij hem neer! Vervolgens schreeuwt hij dan uit dat ‘het leven één grote puinhoop’ 
is en ‘flikkert’ hij het hele dienblad door de ziekenkamer. Zit de spinazie zelfs op het plafond. 
En zijn we zeker tot het eind van de middag aan het poetsen.”
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Een fragment uit Geven en nemen in de (on)begrensde ruimte
Luc Meuwese

Dus dit is onze opdracht: gezamenlijk komen tot nieuwe antwoorden op aloude en nieuwe 
vragen. We kunnen dan zorgen dat geven en nemen weer in een menselijke balans zijn. 
Gelet op de begrensde en onbegrensde natuur. 

Dus als later kleinkinderen of achterkleinkinderen u bevragen over uw inzet op 19 juni 2022 
kunt u zeggen: ‘Ik was niet in Rotterdam, maar sprak daadkrachtig met vrienden over kli-
maat in de bossen van Leusden. En die bespreking heeft betekenis gehad voor het kunnen 
handhaven van een voor mensen bewoonbare ruimte. We spraken over de filosofie van 
geven en nemen; we spraken over het leggen van een filosofisch fundament onder de da-
den en acties van duizenden. Zodat die daden en acties meer resultaat kunnen genereren.’ 
Want zonder gedegen filosofische basis kunnen we de huidige klimaatproblemen niet ade-
quaat attaqueren. Dan blijven we ploeteren in een ons zelf opgelegde beperkte ruimte.

Een fragment uit  Ik geef jou de wereld cadeau
John van Balen

In welke (on-)begrensde ruimte bevind ik me?
 
Foucault stelt dat dit een levenskunstvraag is. Hij zegt dat je voor een goed leven in onze 
complexe tijd heel vaardig moet zijn om steeds opnieuw dezelfde vier vragen te stellen. 
‘Waar bevind ik me?’, ‘Waar wil ik me mee bezig houden?’, ‘Wat wil ik tot stand brengen met 
dit leven?’ en ‘Welke consequenties ben ik dan bereid te aanvaarden?’ In het licht van het 
thema van onze schrijfdialoog begin ik daarom bij de vraag: in welke (on-)begrensde ruimte 
(wereld) bevind ik me? Volgens Harari leven we in een wereld die is gebouwd met onze 
eigen verhalen. Hij geeft in zijn boek Homo Sapiens sprekende voorbeelden. Schrijnend zijn 
die van welke oorlog dan ook. Interessant is zijn uitleg dat geld ook een verhaal is dat we 
bedachten. De ongelijkheid en de oneerlijke verdeling in de wereld vind ik dan ook het ge-
volg van verhalen die we samen hebben omarmd. Verhalen als bouwstenen van begrensde 
ruimte, van een begrensde wereld waarin we leven en waarin we geven en nemen.

Een fragment uit Zorgethiek aan de Dodeweg?
Mariët Montagne

Natuurvolken weten hoe te ontvangen wat zij nemen: zij danken het bejaagde ree dat hen 
tot voedsel dient. In religieuze kringen vieren we nog een dankdag voor het gewas, alleen 
danken we niet de aarde, maar een godheid. Als we oprecht ontvangen wat we nemen zou-
den we meeleven met dat wat we nemen, met van wie of wat we het pakken. We zouden 
respect betonen aan degene die geeft wat wij nemen. 

Geven en nemen krijgt dankzij ontvangen kenmerken van een ethiek van wederkerigheid. 
Zorgethiek stelt wederkerigheid centraal in elke relatie en zeker in een ongelijke relatie, zoals 
een relatie waarin zorg verleend wordt aan iemand die zorg nodig heeft. Wederkerigheid 
in relatie geeft aan grenzen een andere betekenis. In plaats van begrenzend en beperkend 
kunnen grenzen ons helpen om ons van elkaar te onderscheiden. Ik kan mij onderscheiden 
van jou, en juist dan kunnen we samen-werken. Samen-werken waarin wederkerigheid leidt 
tot plezier en resultaat. In wederkerigheid ontstaat een onbegrensde relationele ruimte. 

Zonder ontvangen geen geven, nemen zonder ontvangen heeft geen toekomst. Weder-
kerigheid opent het perspectief op een ruimte waarbinnen grenzen een gezamenlijke, ge-
meenschappelijke omgeving mogelijk maken waarin geven en nemen onbegrensd ontvan-
gen kan worden.
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Voor mij, met mijn belevingswereld in het 
al-Andalus van 711-1495, klinkt dat als ‘co-
viviencia’. Die drie geloven op één kussen, 
waar ik ook al eerder over schreef. Laat ik 
het hebben over het Spaanse festival of-
wel fiësta, niet te vertalen met feest, van 
de Moros y Cristianos. Hierna leg ik nog 
wel kort uit hoe ver dat van de Nederland-
se Zwarte Pietdiscussie af staat.

Moros y Cristianos, in het Spaans, (of Moros 
i Cristians, in het Catalaans), betekent letter-
lijk ‘Moren en Christenen’. Het is een festival 
dat plaatsvindt in Spanje en vele andere lan-
den om de reconquista tussen de 8e en 15e 
eeuw te herdenken en te vieren. Te vieren? 
Jazeker… te vieren. Samen. Geen ikke, ikke, 
ikke, geen ‘eigen volk/religie eerst’. Nee, ge-
woon samen. Het overkwam ons samen. 
We hadden er allemaal last en voordeel van. 
Motto 1: laat het los. Motto 2: leef samen, het 
kan niet anders.

De festivals van de 
Moros y Cristianos 
zijn zodoende een 
prachtig voorbeeld 
van verbondenheid 
en verbroedering 
of verzustering. De 
Moren kwamen het 
Iberisch schierei-
land op en werden 

door de plaatselijke bevolking hoger inge-
schat dan de toen overheersende Visigo-
then en Romeinen. Religie speelde een on-
dergeschikte rol. Het Leven en Levenskunst 
werden meer op waarde geschat. De plaat-
selijke bevolking herkende zich meer in de 
Moorse cultuur dan in de christelijkheid. Tot 
op de dag van vandaag is Spaans katholi-
cisme van een andere orde dan rooms-ka-
tholicisme. Ik spreek uit ervaring.

Nu is ‘Moren’ ook een generalisatie. De oor-
spronkelijke dynastieën, Omayyaden, waren 
veel minder geloofsgericht en veel wereldlij-
ker dan de latere dynastieën, Abassiden en 
Berbers. Het feest van de Moren en christe-

COLUMN 

Waar gaat de Zwarte Pietdiscussie over? 
Over een slavernijverleden, alleen het woord 
al. “Piet Hein, zijn daden benne groot.” Over 
goud- en zilverroof. Allemaal waar. Net als die 
Nederlanders die hun fiets terug willen van 
die Duitsers. Hou toch op. Laat het los. Leer 
te leven met de geschiedenis en met het he-
den. Dan doen ‘we’ in Spanje met onze festi-
vals van Moros y Cristianos! Er is alleen een 
winnaar dankzij een verliezer. Lees: dankzij. 
Geven en nemen. Het is een uiting van de 
wij-cultuur. Niets is sterker dan samen. En 
zonder samen gaat het niet. Daar komen 

Geven en nemen in (on)begrensde ruimte
Het festival van Moros y Cristianos

nen heeft alles overleefd en overheerst. We 
leven samen, ook na een oorlog, ook na 700 
jaar ‘overheersing’.
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Subsidienieuws
Verschuiving jaarcyclus subsidieaanvragen 
De vereniging Vrienden van de ISVW biedt organisaties de mogelijkheid om finan-
ciële ondersteuning te vragen voor uitzonderlijke publieksfilosofische initiatieven. 
Dat kan twee keer per jaar. De deadlines voor het inleveren van een aanvragen la-
gen tot nu toe op eind februari en eind juli. In verband met de ‘landelijke filosofische 
jaarkalender’ blijken deze momenten voor een aantal potentiële aanvragers minder 
geschikt. Veel belangrijke evenementen zijn immers in de maand april gepland. 
De eerste subsidieronde van het jaar is dus voor hen te laat. Zij ontvangen dan 
immers pas eind april uitsluitsel. De tweede ronde is te vroeg. Voor augustus zijn de 
plannen voor het volgend jaar nog niet voldoende uitgekristalliseerd om een goed 
onderbouwde aanvraag te kunnen doen. Daarom heeft het vriendenbestuur beslo-
ten de jaarcyclus aan te passen: in 2023 zijn 1 april en 1 november de deadlines 
voor het inleveren van een subsidieaanvraag.

Derde ronde 2022 
De nieuwe cyclus gaat per direct in. Dat betekent dat voor 2022 een derde moge-
lijkheid tot het indienden van een subsidieaanvraag wordt geboden.
De deadline voor de laatste aanvraagronde van 2022 is 1 november 2022.

Criteria en procedure
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. 

De financiële ondersteuning kan worden aangevraagd via het aanvraagformulier 
(https://vrienden-isvw.nl/sponsoring-publieksfilosofie/) met behulp van een lei-
draad, die op dezelfde plek op de vriendensite te vinden is. Dus, ben je op zoek naar 
sponsoring voor een goed initiatief? Doe dan nog vóór 1 november een aanvraag! 
Of… start met de voorbereiding van een goed onderbouwde aanvraag voor 2023.

Door Rudi Holzhauwer

WereldWinkel
Is Ria Zijlstra, voormalig wethouder Uithoorn, een wereldverbeteraar? 

Ben jij er één? Of wil je er het zijn? Lees dan verder. Ria: “Het spreekt mij aan om 
mee te denken hoe de wereldwinkels in deze tijd een rol kunnen vervullen. Want 
om de aarde leefbaar te houden, hier en elders, nu en straks, is er evenwicht 
nodig tussen sociale, ecologische en economische belangen. De wereldwinkels 
kunnen mensen hiervan bewust maken en een steentje bijdragen. Eerlijke handel 
is bij uitstek een middel om dit verhaal tot leven te brengen” 

Om zo’n 180 Wereldwinkels te helpen elkaar te ontmoeten, te verbinden en te 
vernieuwen zijn we het platform Wereldwinkel.Nu begonnen. Ria meldde zich 
onlangs als nieuw bestuurslid. Het is daarbij niet de vraag of ze penningmeester 
of secretaris wil zijn maar vooral welk aandachtsgebied ze interessant vindt om 
de boodschap voor een eerlijkere wereld uit te dragen. Wat vind jij interessant?: 
vrijwilligersmarkt, merkontwikkeling, digitale verkoop, sociale media, netwerk-
ontwikkeling,scholing, samenwerken… Kijk eens op www.Wereldwinkel.NU of 
bel of mail met John van Balen, de voorzitter van het Platform, 06-2224 6154,  
voorzitter@wereldwinkel.nu

we ook in Nederland nog wel achter, vanuit 
Spanje zeg ik zachtjes: “toeslagen en stik-
stof”. Het zomercarnaval in Rotterdam is een 
mooi initiatief, nu ook met een Koning, zij het 
meer geografisch dan religieus ingebed.

Wetenschappelijke kanttekening: voor de 
twijfelaars onder u. Ik vertel u niet zomaar 
iets. Het onderzoek ‘Het festival van Moren 
en Christenen in de Wereld’, door Dr. Milena 
Cáceres Valderrama, redacteur en samen-
steller, helpt ons verder. ‘Het festival van Mo-
ren en Christenen in de Wereld’ is een com-
pendium festivals van Moren en christenen, 
begonnen met de festivals van de Moren en 
christenen in de 12e eeuw op het Iberisch 
schiereiland. Aanvankelijk waren ze een de-
monstratie van de christelijke ‘overwinning’ 
op de Moorse ‘indringer’. Toen Spanje en 
Portugal in de 16e eeuw als landen ontston-
den, werden deze feesten naar de koloniën 
gebracht, waar ze een plek kregen samen 
met de religieuze vieringen van de patroon-
heilige, als onderdeel van de evangelisatie-
kruistocht en ook om de kracht van beide 
landen te demonstreren. Toen de koloniën 
echter in de 19e eeuw onafhankelijk werden 
en de redenen daarvoor niet meer beston-
den, bleven de festivals gewoon bestaan. De 
grote vraag is: waarom? Deze studie in twee 
delen zoekt naar antwoorden. Pas op: elk 
deel is zo’n 600 bladzijden. In het Spaans. 
Wel verdeeld over vele deelstudies. 

Ook deze column is een coproductie met 
mijn echtgenote. ‘Samen’ in de praktijk! Ik 
schrijf het concept en daarna verandert 
meestal de helft weer door haar inbreng…
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Op dagbestedingslocatie De Wijde Doelen in Utrecht maakt Rosemarijn foto’s met ondersteuning van Yadigar. Zij nodigen je uit 
om bij de betreffende foto’s over de vragen na te denken. 

Beeldrapportage 
Geven en nemen in (on)begrensde ruimte

 � Wat zijn de handen aan het doen?
 � Wat drukken de handen uit?
 � Is geven en nemen een spel?
 � Kan er balans zijn tussen geven en 
nemen?

 � Kun je bij de handen symbolen 
bedenken?

 � Wat ziet de kijker?

Door Rosemarijn Krol en Yadigar Yigit

 � Kun je veel van elkaar verschillen en 
toch in balans zijn?

 � Wat ziet de kijker?
 � Kunnen dingen ook met elkaar een 
gesprek voeren?

 � Wat zegt het beeld?
 � Wat is een los-vast-verbinding?
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Filosofie aan de Keukentafel

Hoeveel ruimte heb ik nodig … 
David: Hoeveel ruimte je nodig hebt, ligt aan wat je gewend bent.
Ik:  Vertel.
David:  Als je al je hele leven in dit huis woont met zes mensen, dan is 

het normaal. Maar als je gewend bent om met z’n tweeën in 
een villa te wonen, dan is ons huis heel klein.

Ik:  Hoe raak je dan aan de ruimte gewend?
David:  Het is dan al je hele leven zo. Ongeveer na een jaar, dan ben je 

er aan gewend. Dan kun je niet meer terug.
Ik:  Komt het misschien door hoe je met de ruimte omgaat?
David:  Ja. Bij mij staat bijvoorbeeld mijn bureau onder mijn bed. Dan 

hou ik nog een stukje kamer over. En jij kunt aan dat bureau 
werken als ik op school zit. 

Ik:  Ja, wij delen eigenlijk de ruimte.
David:  Nou, deze kamer is wel van mij, maar je mag hem gebruiken.
Ik:  Wat betekent dat eigenlijk, dat deze kamer v́an jou´ is?
David:  Ik slaap er in. Ik mag ook zeggen als mijn broers of zus hier 

spelen, dat ze weg moeten. Niet iedereen mag hier zomaar 
zijn.

Ik:  Soms merk ik dat jij het echt niet fijn vindt als een broer of zus 
hier over de drempel stapt. Maar als ik hier zit te werken, vind 
je het niet erg. Wat is het verschil?

David:  Jij bent geld aan het verdienen. En jij bent mijn moeder, zonder 
jou was ik er niet geweest.

Ik:  Zijn er meer verschillen?
David:  Ja, jij maakt hier geen rommel.
Ik:  Kinderen zitten ook vaker aan jouw spullen. Is er eigenlijk een 

ruimte die van jou is en waar niemand kan komen?
David:  Mijn droom-ruimte.
Ik:  Ga je daar vaak naartoe?
David:  Iedere nacht.

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

“Het ligt eraan wat je gewend bent.”
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Vriendenmiddag 19 juni 2022

Verdwaald in de werkelijkheid
De mens op zoek naar zijn plaats in de kosmos  Hans Plets 
Uitgeverij Sterck en de Vreese 2021. 298 pagina’s, prijs € 25,95.

Door Margreet de Zeeuw

Hoe de mens steeds kleiner werd
“De mens heeft in de loop van de tijd steeds meer kennis over 
de wereld verkregen. Eerst dacht men dat de aarde het centrum 
was van het heelal, maar dat bleek de zon te zijn. De zon verloor 
haar centrale plaats toen ontdekt werd dat er miljarden sterren 
en melkwegstelsels zijn. Veel astronomen denken dat er in het 
universum nog ander leven moet zijn. En sommige fysici gaan 
ervan uit dat ons universum niet het enige is. Het paradoxale is 
dus dat, hoe meer we weten, hoe kleiner we worden.” Zo begon 
Hans Plets zijn goedbezochte lezing voor het Filosofisch Café 
op 19 juni.  

Van vele markten thuis
Plets studeerde fysica, sterrenkunde, filosofie en bedrijfskunde in 
Leuven. Hij was betrokken bij astronomisch onderzoek en werk-
te een tijdlang in de wetenschapscommunicatie. Onlangs werd 
hij benoemd tot projectmanager van de Einsteintelescoop voor 
detectie van zwaartekrachtgolven (Limburg). In 2021 verscheen 
zijn boek Verdwaald in de werkelijkheid. De mens op zoek naar 
zijn plaats in de kosmos. In het kader van het jaarthema van de 
Filosofische Cafés, Geven en nemen in (on-) begrensde ruimte, 
werd hem gevraagd een inleiding te houden.

Van antieke natuurfilosofie tot hedendaagse natuur-
kunde
Plets onderscheidt vier fasen in onze zoektocht naar kennis; de 
klassieke oudheid, de middeleeuwen, de klassieke wetenschap 
en de moderne wetenschap. In elke fase veranderde door de 
toegenomen kennis, ons mens- en wereldbeeld. De wetenschap 
werd steeds meer een zaak van observeren en experimenteren, 
van patronen ontdekken en deze omzetten in wiskundige wet-
ten. Tot voor kort, zegt Plets, dachten fysici dat we bijna klaar 
waren. Met de relativiteitstheorie van Einstein en de kwantum-
theorie hadden we de instrumenten om tot een Theorie van Alles 
te komen, waarmee we de werkelijkheid volledig zouden kunnen 
verklaren. Maar, zegt Plets, vanaf dat moment wilde het allemaal 
niet zo goed meer lukken. De twee theorieën blijken onverzoen-
baar Bovendien weten we van slechts 5% van de werkelijkheid 
een beetje en van de rest niets. Dus ondanks alle successen blijft 
de wereldvreemd, ongrijpbaar en abstract, is Plets’ conclusie. 

Hoe komen we uit de impasse?
Aan het eind van zijn boek bekijkt Plets de problematiek door 
een filosofische bril. Ieder van ons heeft een diepgeworteld ge-
voel dat de wereld betekenis heeft en dat ons eigen bestaan 
speciaal is. We zijn dus niet zo rationeel als we denken. Ook onze 
wetenschap is minder onfeilbaar dan we dachten, want de twee 
belangrijkste natuurkundige theorieën zijn onverzoenbaar en la-
ten een wereld zien die vreemd en ongrijpbaar is. Het dominante 

wetenschappelijke verhaal laat echter geen enkele ruimte voor 
existentiële vragen. Toch ziet Plets dat zelfs ‘die hard’ naturalis-
tische wetenschappers op zoek gaan naar een verhaal waarin 
zingeving ook een plaats heeft. Er zijn volgens hem drie manie-
ren om voortaan naar onze plaats in de kosmos te kijken: met 
een zekere mildheid en relativiteit; met een poëtische blik over 
wat het leven de moeite waard maakt, mits consistent met de 
wetenschappelijke resultaten; met een wetenschappelijk verhaal 
dat wel belangrijk is, maar niet overheersend. Hij eindigt: de keu-
ze is aan ons.     

Tot slot
Plets heeft een leesbaar en boeiend boek geschreven. De za-
ken die hij aan de orde stelt zijn relevant en zeer het overden-
ken waard. Ik heb slechts een enkele kanttekening. Plets gaat 
er impliciet van uit dat alleen de wetenschap (de natuurkunde) 
echt iets over de werkelijkheid kan zeggen. Een poëtische blik is 
prima, als die maar overeenkomt met wat de wetenschap ons 
vertelt. Jammer vind ik dat Plets niet aangeeft welke keuze hijzelf 
maakt uit de drie manieren om naar onze plaats in de kosmos te 
kijken. Zo blijft de wetenschapper buiten schot. 
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“Van wie is de ruimte?” Dat is een vraag die ik al een paar keer ben tegengekomen in 
kranten, vaak in verband met rondvliegend schroot. Het lastige van de ruimte is dat je 
er geen slagbomen en hekken kunt neerzetten om grenzen af te bakenen. 

Tegelijkertijd is het ook bijna een filosofische vraag. Het fijne van die laatste filosofische 
invalshoek is dat je de ruimte in je hoofd erbij kunt betrekken. Die ruimte is immers 
helemaal van jou, althans, dat kan ie zijn. Ooit leerde ik op een filosofiecursus een hele 
handige oefening tegen ongewenste indringers en daar bedoel ik absorberende en 
belemmerende gedachten mee. Dat gaat als volgt: je gaat eerst rustig zitten en diep 
ademhalen en dan concentreer je je op je actuele plek: je huis, woonplaats, Nederland, 
Europa, Aarde, Melkweg… je zoomt helemaal uit! Bij mij werkt het dan zo dat mijn 
problemen al snel minder belangrijk voelen en dat er weer ruimte in mijn hoofd komt. 
Ik zeg: probeer het eens.

In weer een andere filosofiecursus over Tijd die ik onlangs volgde bij de ISVW, kwam 
ter sprake dat je, als je over verleden en toekomst spreekt, je grappig genoeg plaatsbe-
palingen gebruikt: het verleden ligt achter je, de toekomst ligt voor je. Recente ontdek-
kingen in de ruimte met een nieuwe telescoop zouden ons kunnen laten terugkijken in 
de tijd, tot bijna aan de oerknal. Hoe meer je daar over nadenkt, hoe onbegrijpelijker dat 
wordt; het lijkt dan wel of ruimte en tijd op een bepaalde manier met elkaar verknoopt 
zijn. Dat roept vragen op.

Zijn wij in de tijd of zijn wij tijd? Zijn wij in de ruimte of zijn wij ruimte, zit de ruimte in 
ons? Tja, een filosoof kan meer vragen dan tien normale stervelingen kunnen beant-
woorden! Daarom moet ook ik helaas het antwoord op deze vragen schuldig blijven. 
Het is alleen wel heel fascinerend om erover na te denken.

Als ik na mijn ‘overpeinzingen’ weer een beetje op aarde geland ben, heb ik een mooi 
plannetje bedacht: laat mensen als de heer E. Musk lekker al hun kapitaal investeren 
in ruimtereizen, binnen door menslievende overheden gestelde kaders. Kaders zoals: 
ruim na gebruik je eigen rommel op en deel je bevindingen met de mensheid. Dan 
kunnen overheden het dusdanig uitgespaarde en vrijgekomen kapitaal aanwenden om 
eerst de aarde een betere plek te maken voor mensen. Of de klimaat-, vluchtelingen- en 
voedselcrisis aanpakken. Ik hoop dat daar de komende tijd meer RUIMTE voor komt!

Door Kobi Wapenaar

Overpeinzingen bij het schilderij, woorden volgen het beeld
Over de ruimte

Zijn wij in de tijd 
of zijn wij tijd? 
Zijn wij in de ruimte 
of zijn wij ruimte, 
zit de ruimte in ons?
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Filmtip 
van de redactie
Interstellar is een sciencefictionfilm uit 
2014, geregisseerd door Christopher 
Nolan. In de hoofdrollen zien we Matthew 
McConaughey, Anne Hathaway en Jes-
sica Chastain. De film speelt in een tijd 
dat de aarde nagenoeg onbewoonbaar is 
door uitputting van de natuurlijke grond-
stoffen. De mens heeft de prachtige pla-
neet aarde verbruikt en daarmee de over-
leving van de mensheid op het spel gezet. 
Ondanks de bewezen incompetentie zijn 
er wetenschappers die het menselijk ras 
als waardevol zien. Er wordt daarom ge-
zocht naar andere planeten die geschikt 
zijn voor bewoning. Een groep onderzoe-
kers van de voormalige NASA gaan op 
missie. Nabij planeet Saturnus bevindt 
zich een zogenaamd wormgat. Dit worm-
gat geeft een snellere toegang tot veraf-
gelegen sterrenstelsels, wat zeer gewenst 
is omdat de tijd dringt. 

Naast de rede en de emoties speelt in 
de film ook de vijfde dimensie een grote 
rol. De eerste drie dimensies vormen de 
ruimte. De vierde dimensie is tijd. De vijf-
de dimensie betreft de vereniging van de 
theorieën van zwaartekracht en elektro-
magnetisme. Deze theorie is ook bekend 

als de Kaluza-Klein theorie. De regisseur 
geeft beelden aan deze theorie en speelt 
met de begrippen ruimte en tijd. Dit levert 
een boeiende film op. En natuurlijk blijft 
de kijker achter met diverse vragen. De 
belangrijkste: moeten we niet beter voor 
onszelf en voor onze aarde zorgen? 
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Boekrecensie & impressie gastcollege
De liefste wens  Toon Tellegen
Uitgeverij Querido 2022, ISBN9789021407463, 147 pag., prijs € 17,99 / e-book € 9,99

Door Frans v.d. Lem

Het vuurvliegje wil schijnen als de zon, de giraf wil een kortere nek, de mam-
moet wil niet meer uitgestorven zijn en de kwal hoopt dat er altijd deining zal 
zijn. Elk dier koestert zijn liefste wens. Het zijn net filosofen. Zolang wensen niet 
in vervulling gaan, is er hoop, blijft er verlangen. Met deze flaptekst introduceert 
Toon Tellegen zijn nieuwste boek. De laatste aanwinst in de reeks humoristi-
sche doch vooral reflectieve geschriften waarbij het dier de mens een spiegel 
voorhoudt.

Onuitgesproken wensen, hoop en verlangen vormden tevens de ruggengraat 
voor het gastcollege van Toon Tellegen, gehouden op vrijdag 31 juni 2022 bij de 
ISVW te Leusden, vanwege zijn eredoctoraat in de Filosofie. In het kader van 
‘het nut en nadeel van verhalen’ wordt deze buitengewone leerstoel nadrukke-
lijk gesubsidieerd door de ‘Vereniging Vrienden van de ISVW’. De Emancipato-
rische Partij van de Dieren (EPD) had expliciet aangestuurd op dit eredoctoraat. 
En in het kielzog van deze partij tevens Nanda van Bodegraven vanwege Het 
gedachtendier, Peter Wohlleben vanwege Het verborgen leven van bomen, 
Jozef Keulartz vanwege BOOM-MENSEN en last-but-not-least Erik Kaptein 
vanwege Rechtsgelijkheid voor de natuur. Kortom, een bont gezelschap van 
filosofische auteurs ondersteunt deze blijk van hulde, ter waarborging van de 
rechten van niet-menselijk leven uit een onbekende wereld.

Niet alleen als auteur, doch ook als docent wist Toon Telligen zijn gehoor te 
inspireren. Het gezelschap bestond niet uit de eersten de besten. Mijnheer de 
Uil maakte van de gelegenheid gebruik om zijn ‘Beknopte Geschiedenis van 

Alles’ te introduceren. Meneer B. de Wolf verzocht herhaaldelijk aandacht voor 
zijn cursus ‘Omgaan met teleurstellingen’ welke vanwege gebrek aan belang-
stelling almaar niet door bleek te gaan. Mevrouw I. Paradijsvogel, koketteerde 
als vanouds, dat we mogelijk behoefte hadden aan ‘Een nieuw narratief’. Uit-
eindelijk memoreerde Hans Plets dat Verdwaald in de werkelijkheid mogelijk 
nog de hoogste mate van betrouwbaarheid biedt. Want zekerheden bestaan 
niet. En of het wel de bedoeling is, dat we de essentie van het bestaan gaan 
ontdekken, is nog maar de vraag.

Als vanouds werd het college afgesloten met meer vragen dan antwoorden.
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Space
Biffy Clyro

When we were young and still in love
We didn’t care what we were made of
Our eyes were set on a distant sun
It was shimmering gold
Then slowly one by one
We carried our past and cradled the storm
We tried to conceal the scars we wore
‘Cause we couldn’t show what we couldn’t show

I get lost sometimes
With you, I am fine
I get lost so I’ll follow the light to your heart
Will you wait, will you wait for me?
There’s always a space in my heart
I’m still caught in your gravity
No matter the distance between us
Our joy lives in the moments we share
Love’s truest meaning lives when you’re not there
Will you wait, will you wait for me?
There’s always a space in my heart for you

And then the silence fell
We bit our tongues, with which we tell
All of our dreams, and the stories we sell
But we didn’t know what we didn’t know

I get lost sometimes
With you, I am fine
I get lost so I’ll follow the light to your heart
Will you wait, will you wait for me?
There’s always a space in my heart
I’m still caught in your gravity
No matter the distance between us
Our joy lives in the moments we share
Love’s truest meaning lives when you’re not there
Will you wait, will you wait for me?
There’s always a space in my heart

There’s always a space in my heart
There’s always a space in my heart, heart
Will you wait, will you wait for me?
There’s always a space in my heart
I’m still caught in your gravity
No matter the distance between us
Our joy lives in the moments we share
Love’s truest meaning lives when you’re not there
Will you wait, will you wait for me?

There’s always a space in my heart for you

36

https://youtu.be/25HChem_yuU


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

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

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

Foto’s voorpagina EVA Fotografie (Lavendelfoto van C. v.d. Lee)
Vormgeving & DTP Jelle - Ontwerp, Foto & Druk

Het volgende Vriendenmagazine verschijnt in december en heeft als thema:
‘Wat is jouw ‘kindje’?
Kopijsluiting van de Kersteditie is 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
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