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Wat een bijzonder Vriendenjaar hebben we achter de rug! Een jaar waarin corona zich 
gaandeweg steeds meer terugtrok, waardoor we het gevoel van vrijheid steeds beter 
konden ervaren. En met deze herwonnen vrijheid konden we weer volop genieten van 
de filosofische activiteiten bij ISVW. 

De filosofische cafés waren op één na allemaal weer fysieke cafés en werden goed be-
zocht. Verheugend was het dat we in september eindelijk de winnaars van de Kitty van 
der Vliet Essaywedstrijden 2020 en 2022 in het zonnetje konden zetten. Zij kregen naast 
de geldprijs ook een prachtige trofee, die gemaakt was door onze vriendin, Kobi Wape-
naar. Binnenkort verschijnt de essaybundel van de genomineerde essays en de lezing 
van Abdelkader Benali. Dit bijzondere boek zullen we ook gebruiken als welkomstge-
schenk voor nieuwe leden van onze Vriendenvereniging.

Op 11 december heeft Tim De Mey, zijn Vrienden van de ISVW Fellowship afgerond. 
Mede dankzij de Vrienden kon Tim uitgebreid onderzoek doen naar het actuele thema 
‘Waarheidsverval’. Van de resultaten van zijn onderzoek konden we kennisnemen tijdens 
zijn cursus en bij het filosofische café dat hij in mei verzorgde. 

De Vrienden van de ISVW zijn inmiddels goed bekend in de wereld van de publieksfiloso-
fie. Steeds meer organisaties doen een beroep op het subsidiefonds voor ondersteuning 
van hun ideële initiatieven. Zo zijn wij de komende drie jaar sponsor van de Socrates-
beker, de jaarlijkse prijs voor het meest prikkelende filosofieboek. Organisaties die wij 
financieel steunen zijn ook bereid om iets voor de Vrienden te doen: een bijdrage aan het 
Vriendenmagazine, een presentatie voor een Vriendencafé. Zo profiteren beide organisa-
ties van de donaties van onze leden en versterken wij de publieksfilosofie in Nederland. 

Inmiddels is ook de programmering voor de filosofische cafés voor het komende jaar 
klaar. Het is weer een interessante mix van presentatie, lezing, film, wandeling en schrijf-
dialoog. Het belooft weer een mooi jaar te worden! Alle Vriendenactiviteiten worden ge-
dragen door onze vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten. In de Cafécommissie, in de 
redactie van het Vriendenmagazine en in de Subsidie-Adviescommissie. Op deze plaats 
wil ik iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen heel erg bedanken voor deze onmisbare 
inzet. Het resultaat mag er zijn.

Rest mij om iedereen goede feestdagen te wensen!

Door Fred Ahsmann 

Van de voorzitter
Bijzonder Vriendenjaar
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Agenda 
Vrienden Activiteiten 2023

DATA VRIENDEN ACTIVITEITEN EN CAFÉS

Zondag 15 januari 2023 15-17 uur Café met thema ‘De vrije wil’. Jurriën Hamer won de Socratesbeker met zijn 
boek ‘Waarom schurken pech hebben en helden geluk’.  In dit café zet hij zijn kijk 
op de vrije wil uiteen en gaat hierover met de zaal in gesprek.

Zondag 19 februari 2023 15-17 uur Filmcafé. In dit café zullen we reflecteren op een film. Welke film dat zal zijn, 
wordt later bekend gemaakt. 

Zondag 19 maart 2023 15-17 uur Café met thema ‘Designing the digital good’. In het kader van de Spinozalens 
staat Martha Nussbaums ‘capability-benadering’ centraal. Vanuit deze benadering 
belichten we de ontwerpwedstrijd ‘Designing the digital good’. Met medewerking 
van Regine Dugardyn. 

 Vrijdag 31 maart 2023 Uiterste datum voor het indienen van subsidieaanvragen voor uitzonderlijke 
initiatieven op het gebied van de publieksfilosofie.

Zondag 16 april 2023 15-17 uur Café rond het boek Vrije staatkundige stellingen. Filosofisch café met lezing 
van Erno Eskens en gesprek over het recent in modern Nederlands verschenen 
boek van Franciscus van den Enden.

Mei 2023 Besluit subsidieaanvragen voorjaar 2023.

Zondag 21 mei 2023 11-17 uur Vriendendag met thema ‘Japan’. Een dag-programma van 11-17 uur met lezin-
gen en workshops over Oosterse/Japanse filosofie en -cultuur, inclusief Japanse 
lunch. In samenwerking met Peter Jansen van de Vertraagde Tijd.

Zondag 18 juni 2023 13.30-17 uur ALV en café met thema ‘Vriendenwijsheid’. Algemene ledenvergadering om 
13.30 uur. Filosofisch café met workshops door ‘eigen’ deskundige Vrienden vanaf 
15 uur.

Zondag 17 september 2023 15-17 uur Café ‘Socratesbeker 2023’. Presentatie van het winnende boek.

Zondag 15 oktober 2023 15-17 uur Vrienden-Schrijfdialoog waarbij de Vrienden tijdens dit café een essay, gedicht, 
betoog of verhaal voordragen. Gesprek over het thema en creatieve schrijfoefenin-
gen met Marc van Dijk, schrijver en journalist. 

 Dinsdag 31 oktober 2023 Uiterste datum voor het indienen van subsidieaanvragen voor uitzonderlijke 
initiatieven op het gebied van de publieksfilosofie.

Zondag 19 november 2023 15-17 uur Filosofische wandeling.

December 2023 Besluit subsidieaanvragen najaar 2023.

Het programma van de filosofische cafés wordt samengesteld door de cafécommissie. Deze bestaat momenteel uit: Frans van der 
Lem, Heike Kleinfeld, Luc Meuwese, Leo van der Meij, Fred Ahsmann en Rity van der Avoort. Deze commissie streeft naar variëteit 
en afwisseling in de onderwerpen en beoogt de relatie tussen belangstellenden in publieksfilosofie te verdiepen en te versterken. 
Wie graag wil meedenken over vorm en inhoud van de cafés, kan contact opnemen met een van de leden van de commissie. 

     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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Filosofisch cafés 2022
In 2022 vonden acht filosofische cafés plaats. Het was een mix van lezingen, boekpresentaties, een filmcafé, een schrijfdialoog. 
Zie hier een visuele weergave van onze bijeenkomsten in 2022:

Oproep!
Wil jij zelf een inhoudelijke bijdrage aan het café van 18 juni 2023 leveren?
Ben je Vriend en heb je zelf een expertise of specialiteit? Meld je dan aan om een bijdrage te leveren aan de middag ‘Vriendenwijs-
heid’ op 18 juni. In dat filosofisch café bieden we het podium aan Vrienden die vanuit hun vakgebied, ervaring of kennis een lezing of 
workshop willen geven. Heb je hier interesse in? Meld je dan aan bij Rity via rvdavoort@vrienden-isvw.nl. Het definitieve programma 
zal in het voorjaar van 2023 worden vastgesteld.

Denken als een kind, 
denken in vrijheid

Het gedachtendier 
met Nanda van Bodegraven

Intieme vreemden 
met Abdelkader Benali

Verdwaald in de werkelijkheid
met Hans Plets

Over het nut en nadeel van 
verhalen met Tim de Mey

Gesprekshonger 
met Wim de Jong

Egoïsme versus Altruisme
met de film ‘Locke’

Verhandeling over de aanleg van 
vrouwen voor de wetenschap 

met Angela Roothaan

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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Het kind dat vertrok met Kerstmis
“Nu ben ik zeker best belangrijk hè Mam? Ik ben nu toch de eni-
ge die over is?” Ik fiets in het voorjaar met mijn dochter Claudia 
(5 jaar) achterop richting school en er gaat een flinke schok door 
me heen. Haar oudere broer Tomas (7 jaar) is afgelopen kerst 
plotseling doodgegaan. We waren er allemaal niet op bedacht. 
Er lag sneeuw. De kerstballen hingen in de winkeletalages en 
iedereen maakte zich op voor een vrolijke kerst met vrije dagen, 
een gezellig of dramatisch familiediner of skivakantie in Oosten-
rijk. In mijn hoofd sloeg echter op 23 december 1984 een bom 
in. Tomas geloofde nog in Sinterklaas en we hadden een paar 
weken eerder surprises uitgepakt. Hij kon zijn eigen gedichten, 
met wat hulp van zijn moeder, lezen. Het is de grootste mijl-
paal die een kind bereikt op de basisschool vind ik; in augustus 
kennen ze meestal nog geen letter, en in december lezen ze 
hardop: “Joep wipt met Pim”. “Oh ja?” zei ik dan met ondeugend 
gefronste wenkbrauwen. “Die Joep zeg!” Tomas zag dan aan 
me dat ik iets anders dacht dan hij, maar wist het nog niet thuis 
te brengen en hij liet het er dan bij. Ik was trots toen hij zijn 
Sinterklaasgedicht zelf las! Zijn plotselinge dood wat later die 
maand blies me bijna omver. Ik wankelde en besefte voor eens 
en altijd dat de dood zomaar op de loer kan liggen. Denk maar 
niet dat je aan hem ontsnapt, hij is er op een koude zaterdag-
middag precies als je niks verwacht of vermoedt. Ik ben geen 
uitzondering hoor, het overkomt velen.

Op 23 december sterven en op 27 december begraven worden 
betekent dat de kerst die daar tussenin ligt, een gedenkwaar-

Door Rity van der Avoort

Boekaankondiging
Islam 
Bloeiperiode en hedendaagse crisis in de moslimwereld
Auteur:   Ahmed Kuru, vertaald en toegelicht door Rudi Holzhauer
Uitgever: Ertsberg, verwachte verschijningsdatum mei 2023

De islamitische wereld kende invloedrijke den-
kers, wetenschappers en kooplieden in haar 
vroege geschiedenis, in een tijd dat Europa 
gedomineerd werd door religieuze orthodoxie 
en militaire heerschappij. Van de negende tot 
de twaalfde eeuw waren moslimlanden filoso-
fisch en sociaaleconomisch overduidelijk meer 
ontwikkeld dan het Westen. Vandaag lijden 
landen met een moslimmeerderheid boven-
gemiddeld onder autoritaire regimes en zijn ze 
sociaaleconomisch gemiddeld minder ontwik-
keld dan de rest van de wereld. 

Ahmet T. Kuru wijst op de geschiedenis en be-
kritiseert verklaringen die de islam als oorzaak 
aanwijzen. Ook het westerse kolonialisme is 

geen sluitende verklaring, al heeft dat zeker 
niet geholpen. Mijn interesse in al-Andalus 
en in het bijzonder de onderbelichte rol van 
de Moorse betekenis voor ‘het latere Westen’ 
heeft mij geïnspireerd tot deze vertaling. 

Het boek van Ahmet Kuru gaat over de rol van 
de islam bij het verklaren van de verschillen tus-
sen de maatschappelijke en wetenschappelijke 
verhoudingen in de Westerse en in de Arabi-
sche wereld. In mijn eigen toelichting probeer 
ik het boek te plaatsen in een aantal lopende 
discussies over islam en wetenschap. Het schil-
derij van Giorgone op de kaft zegt eigenlijk alles. 
Het is mijn lijf-schilderij.

dige wordt. Een buurvrouw ziet me langzaam onderuitgaan en 
brengt een pan met stamppot. Ze zegt streng: “En nu ga ik niet 
eerder weg voordat ik je drie happen heb zien eten Riet!” Ik krijg 
de happen niet mijn keel door. Na de begrafenis ligt zijn graf 
onder een dikke sneeuwlaag, het is koud die dag. Alle bloemen 
piepen fris en kleurig onder de ijzige sneeuw uit. Hij ligt tussen 
Ricardo en Thea, allebei kinderen die vele jaren eerder al zijn 
gestorven. Hun moeders leggen trouw verse bloemen neer, nog 
altijd. 

Tomas was een moederskind, zachtmoedig en verlegen. Zoals 
kleine zonen kunnen zijn. Ik hield zielsveel van hem. De rauwe 
rouw die ik voelde was de prijs die ik betaalde voor die liefde. 
Maar het leven ging door en ik heb mijn veerkracht teruggevon-
den. Evenals levenslust en positiviteit, ik kan oprecht zeggen dat 
ik van het leven houd! Dochter Claudia is inmiddels uitgegroeid 
tot een volwassen filosoof met muzikale kwaliteiten. Ze is voor 
mij belangrijk gebleven! Er zijn vier kinderen geboren in haar 
gezin. Die brengen genoeg leven in de brouwerij kan ik jullie 
zeggen. 

Zo, nu hebben ook jullie kennis gemaakt met mijn zoon Tomas. 
Zo lang ik leef zal ik hem, als zijn moeder, blijven voorstellen aan 
mensen die hem nog niet kennen. En ja, we eten nog steeds 
stamppot op eerste kerstdag, ons eerbetoon aan dat mooie 
kind dat vertrok met de kerst.

Door Rudi Holzhauer

6



Mijn werk is een speeltuin
“In ons ondernemersgezin van drie kinde-
ren was het niet gebruikelijk om filosofie 
te gaan studeren. Ik was de jongste en 
ging op mijn 17e jaar naar Schoonhoven 
om edelsmid te worden. Na die oplei-
ding volgde de Kunstacademie in Den 
Haag. Mijn belangstelling, bijvoorbeeld 
voor Nietzsche en Sartre, groeide in die 
tijd. Ik las boeken uit de bieb en had lan-
ge gesprekken met vrienden over filoso-
fische onderwerpen. Toen mediteerde ik 
trouwens ook al. Ik ben afgestudeerd aan 
de Universiteit van Amsterdam op ‘de in-
tentionaliteit van het bewustzijn’, vooral 
gerelateerd aan het gedachtengoed van 
Husserl. Voor mij was het een raadsel-
achtig en belangrijk onderwerp in die tijd, 
het boeide me erg. Misschien vanwege 
het mediteren. 

Toen ik 27 jaar was ben ik gaan werken. 
Eerst, jawel, bij een postbedrijf. Ik bracht 
aanvankelijk in het weekend de post rond. 
Ik groeide snel door en werd adviseur op 
het gebied van de poststromen in be-
drijven. Toen ging alles immers nog met 
papier en niet digitaal. Bij Loopbaanad-
vies, Training en Personeel-selectie (LTP) 

Interview Nanda van Bodegraven

werkte ik daarna als acteur in assess-
ments. Gaandeweg ben ik testmateriaal, 
rollenspelen en games gaan ontwikkelen. 
We hadden grote klanten die we bedien-
den. Daarnaast werkte ik als freelancer 
voor de NAM, dan ging ik in een helikop-
ter over zee! Geweldig! Tegelijkertijd be-
gon ik met schrijven over filosoferen met 
kinderen.

Eind jaren ’90 vroeg de opbouwwerker 
van een buurthuis in Amsterdam aan mij 
of ik met een groepje kinderen wilde filo-
soferen. Ik begon daar met een groepje 
van vier kinderen en acht volwassenen, 
dat waren studenten van de PABO en 
ouders. Ze waren nieuwsgierig hoe ik het 
aanpakte. Veel later ben ik een jaar of vijf 
in het bestuur van Centrum voor Kinder-
filosofie Nederland (CKN) actief geweest. 
Van filosoferen met kinderen kun je zelf 
eigenlijk heel veel leren. Door de jaren 
heen heb ik lesgegeven aan verschillende 
groepen, van kleuters tot fulltime bachelor 
studenten aan Nyenrode en basisschool-
leerkrachten. Als ik erop terugkijk, voelt 
mijn werk als een speeltuin. Geen van 
tevoren uitgestippeld plan. De kansen die 

voorbijkwamen, heb ik aangegrepen. Mis-
schien heb ik de neiging om kansen aan 
te grijpen wel van huis uit meegekregen.”

Zintuigen en filosofie zijn de rode 
draad
“In die speeltuin van mijn werk is de fi-
losofie altijd een belangrijke rol blijven 
spelen, vooral tot uitdrukking gebracht 
in het schrijven. Als ik bijvoorbeeld een 
game ontwikkelde bij LTP, dan moesten 
de deelnemers de uitgeschreven puzzel-
stukjes die ze hadden gekregen met ar-
gumenten op de juiste plek zien te krijgen. 
Denk aan het voorbeeld van die olifant 
met de blinde monniken die allemaal een 
deel van het geheel voelen. De een voelt 
de staart, een ander een oor of slurf. En 
het gaat daarbij juist om het geheel. Dat 
argumenteren en met woorden zoeken 
naar het geheel zie ik ook als een onder-
deel van filosofie.

Bij mijn project ‘De Vrijheid van Amster-
dam’ ligt de filosofie natuurlijk heel duide-
lijk voor de hand. Dat is een project van 
zo’n tien stoeptegels met uitspraken van 
17e -eeuwse filosofen die in Amsterdam 

Nanda van Bodegraven (1967) is 
in Weesp geboren. Inmiddels is 
Weesp echter in Amsterdam op-
gegaan, dus is ze tegenwoordig 
geboren in Amsterdam. Ze woont 
in Amsterdam-Oost en heeft een 
LAT-relatie en zes bonuskinderen, 
twee van haar broer, twee van haar 
vriend en van twee kinderen is ze 
peettante. De kinderen zijn rond 
de 10, 20 en 30 jaar oud zodat Nan-
da goed op de hoogte blijft van de 
leefwereld van jongeren. Dat geldt 
overigens ook voor andere leef-
tijdscategorieën want de leeftijden 
van haar vrienden variëren tussen 
de 30 en de 75 jaar.

Door Rity van der Avoort 
en Frans van der Lem

Tijdens het filosofisch café van 16 oktober presenteerde Nanda van Bodegraven een samenvatting van haar boek 
Het gedachtendier aan zo’n dertig cafébezoekers. Frans van der Lem en Rity van der Avoort van de VM-redactie 
interviewden haar voorafgaand aan dit café.
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Afscheid eerste Fellow Vrienden van de ISVW 
In de evaluatie van het eerste weekend van de Basiscursus 
Waarheidsliefde schreef een cursist: “Het ‘zoekend onderwijzen’ 
bevalt me.” Dat heeft me ontroerd, want het is niet alleen de 
nagel op de kop wat mijn onderwijsstijl betreft, blijven zoeken 
en onderzoeken is zowat mijn levensfilosofie. Mijn adagium is 
de titel van de vierde bundel van Rutger Kopland: “Wie wat vindt 
heeft slecht gezocht.” Dat is oneigentijds, nu meningen feiten 
overstemmen en het waarheidsverval welig tiert.

Hoewel ‘resultaten’ steevast tussentijds zijn, heb ik heel veel 
geleerd uit het Fellowship. Wat de respons op waarheidsverval 
betreft, dacht ik bijvoorbeeld voor aanvang van de basiscursus 
te kunnen volstaan met de relatief recente conceptie van verant-
woording of betrouwbaarheid in termen van waarheidsgericht-
heid. Geïnspireerd door de vragen van de cursisten, ben ik onder 
meer tot het inzicht gekomen dat de deugdenepistemologie veel 
concretere richtsnoeren geeft om door zorgvuldige menings-
vorming en contextgevoelig handelen de desinformatiestorm te 
doorstaan.

Met het video-essay heb ik, althans in mijn eigen evaluatie, de 
kers op de taart van het Fellowship gezet. Het idee dat eruit 
spreekt is dat artistieke interventies mij prikkelen om stapsge-
wijs het verlangen naar zekerheid los te laten, om uiteindelijk tot 
‘sterke objectiviteit’ te komen door de volle pluraliteit van per-
spectieven en standpunten te omarmen. Die idee hebben de 
kunstenaars Saartje, Annelies, Marijke en Stefan ontwikkeld, in 
samenspraak met Marthe, Martha en mij.

Ik ben het Team en de Vrienden van de ISVW ontzettend dank-
baar dat ik de eerste Fellow mocht zijn en hoop dat ze het Fel-
lowship gaan continueren. Met de verworven inzichten kan ik 
alvast jaren verder. Op de planning staan de ontwikkeling van 
een ISVW-Masterclass Mogelijke Werelden in het najaar van 
2023, verder onderzoek naar integriteit en inclusie, en – last but 
not least – een project over ‘prebunking’, ofwel het preventief 
‘inenten’ tegen bedrog, manipulatie en demagogie.

Door Tim De Mey

liggen (zie hiervoor www.vrijheidvanam-
sterdam.nl). Met de financiële ondersteu-
ning van het Humanistisch Verbond is dit 
tot stand gekomen. Ik geef zelf met enige 
regelmaat rondleidingen in Amsterdam. 

Als je me vraagt naar een filosoof of ge-
dachtegoed dat me na aan het hart ligt, 
dan is dat wel Jonathan Haidt denk ik, 
met zijn ‘gelukshypothese’. Spinoza ook 
wel, maar Haidt heeft een toegankelijker 
gedachtegoed vind ik. Het gaat over de 
passie en de rede en hoe die zich tot el-
kaar verhouden. Hij gebruikt daarvoor de 
metafoor van de olifant en zijn berijder. De 
olifant staat symbool voor onze emoties 
en de passie. De berijder voor de rede en 
het verstand. Het is de kunst om de olifant 
goed aan te sturen. Zelf heb ik hier veel 
aan gehad in het leven. Het helpt om doe-
len te stellen en dicht bij onszelf te blijven. 
Ik weet bijvoorbeeld dat ik best verslaafd 
ben aan mijn telefoon. Die pak ik gemak-
kelijk, ook als dat niet nodig is. De meta-
foor van de olifant en zijn berijder heeft mij 
inzicht gegeven in dat proces bij mezelf 

en helpt me beter met mijn telefoon om te 
gaan. Al met al geloof ik in de mens, ook 
al is het niet altijd gemakkelijk om mens 
te zijn en ook al maak ik me zorgen over 
ons klimaat. Hoop is meer mijn ding dan 
fatalisme. 

Mediteren helpt me al mijn hele leven om 
bij mijn zintuiglijk bewustzijn te blijven en 
het doorgeschoten talige en oordelende 
denken even op te schorten. Ik beoefen 

de Vipassana-meditatie, bij dezelfde club 
als Harari trouwens. Ik heb wel eens een 
tiendaagse gedaan met tien uur medite-
ren per dag. Pittig maar heel leerzaam! 
Ook dat mediteren is voor mij een filosofi-
sche activiteit trouwens. Net als schrijven 
zoals ik al vertelde. Ik hou van nadenken 
over hoe de wereld in elkaar zit. En hoe 
met onszelf om te gaan. Taal is dan uiter-
aard van belang, maar de zintuigen zijn 
ook een rode draad Want daarmee gaan 
we uit van de concrete werkelijkheid in 
plaats van het oordelend top-down-den-
ken over de wereld of over anderen. Het 
talige bewustzijn slaat snel door. We zijn 
zo vaak ‘lost in thoughts’ zoals Tara Brach 
het formuleert. 

Tja en als je me vraagt of ik nog ergens 
van droom? Zeker wel! Naast meer medi-
teren, wil ik graag weer gaan schilderen. Ik 
kreeg op de Wackers Academie een klas-
sieke schildersopleiding. Thuis heb ik een 
ieniemienie atelier en dat voldoet prima 
om mooie, niet te grote, landschapsschil-
derijen en mensfiguren te maken.”

Bij mijn project 
‘De Vrijheid van 
Amsterdam’ 
ligt de filosofie 
natuurlijk heel 
duidelijk voor de 
hand.
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Filosofie aan de Keukentafel
Hoe kom ik op een idee?
Ik:  Heb jij dit gemaakt?
Béla:  Ja.
Ik:  Wat staat er op die tekening?
Béla:  De ‘Hoegie Boegie Alien’.
Ik:  Wie is dat?
Béla:  Een alien.
Ik:  Maar geen gewone alien, toch?
Béla:  Het is een ‘Hoegie Boegie’.
Ik:  Wat is dat een ‘Hoegie Boegie’?
Béla:  Weet ik veel.
Ik:  Vind je hem goed gelukt?
Béla:  Ja.
Ik:  Lijkt hij op een ‘Hoegie Boegie Alien’?
Béla:  Ja.
Ik:  Heb je wel eens een ‘Hoegie Boegie Alien’ gezien?
Béla: Nee.
Ik:  Hoe weet je dan hoe die er uit ziet?
Bela:  Gewoon.
Ik:  Waarom heeft hij een sinterklaasmijter op?
Béla:  Dat weet je toch wel, mam. Omdat ‘Hoegie Boegie Aliens’ 
 mensen nadoen.
Ik:  Oh, ok. Had je toen niet net die film gezien, met de grote ‘Hoogie
 Boogie’?
Béla:  Maar zo kwam ik niet op het idee! Het kwam gewoon omdat ik 
 nieuwe stiften kreeg. Toen wilde ik de hele tijd met die stiften 
 tekenen. En toen had ik dit getekend.
Ik:  Dus je zet een stift op het papier en dan gaat de rest vanzelf?
Bela:  Ja.
Ik:  Of bedenk je eerst: ‘ik wil een ‘Hoegie Boegie Alien’ tekenen’?
Béla:  Nee, ik teken gewoon iets. Door de film bedacht ik wel die naam. 
 Dat vond ik gewoon grappig. Zijn we nu klaar?
Ik:  Ja.

Béla (6 jaar) en zijn moeder Claudia 
(43 jaar, filosoof en communicatiespe-
cialist) voeren een klein gesprek over 
grote onderwerpen.

“Het kwam omdat ik nieuwe stiften kreeg.”
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Wat is mijn kind?
Op het moment van schrijven ben ik zeven maanden zwanger; wanneer dit Vriendenmaga-
zine verschijnt zal mijn kind geboren zijn. Mensen vragen mij vaak: “weet je al wat het wordt?” 
Waarschijnlijk een mens, antwoord ik dan. Maar dat bedoelen ze niet, ze bedoelen of het een 
jongen of meisje is. Maar dat weet ik niet, en wil ik ook niet weten. Als-ie wat groter is zal ik 
vragen naar diens genderidentiteit, die kun je sowieso niet zien op een echo. Wanneer dit 
Vriendenmagazine ter perse gaat, zal ik al wel wat luiers hebben verschoond en weten of het 
kind een piemeltje of een vulva heeft, maar wat zegt dat over wat mijn kind is? Vraag maar 
aan de oudste brus van mijn kind: dat zegt niks. Voor de leek: een brus is een non-binair kind 
van dezelfde ouder(s). Niet een broer, niet een zus, maar een brus. 

Wat is mijn kind? Een autonoom persoon of een deel van mijn lichaam? Volgens filosoof 
Monica Meijsing, in haar prachtige boek ‘Waar was ik toen ik er niet was?’ is een specimen 
van de menselijke diersoort pas een persoon in relatie tot andere personen. Als er sprake is 
van erkenning door anderen, die ook lid zijn van de gemeenschap van personen. Toen mijn 
kind nog een embryo was ter grootte van een maanzaadje, of een pindavormig dingetje op de 
eerste echo, was het toen een persoon? Wonderlijk vond ik het, maar toch voelde ik me nog 
geen moeder van een kind. Pas toen ik het voelde bewegen, rond de twintigste week, begon 
ik het te zien als een wezentje met een eigen bestaan en niet meer volledig als een deel van 
mezelf. Volgens Meijsing is locomotie, het vermogen zelfstandig en gericht te bewegen, een 
indicator van zelfbewustzijn. Als je je in een ruimte beweegt, moet je enig besef hebben van 
waar je je in die ruimte bevindt, en als je je ledematen beweegt, moet je tenminste beschikken 
over proprioceptie: waarneming van je eigen lichaam als een geheel. Dit geldt voor mensen, 
maar ook voor pantoffeldiertjes. Het hebben van een zelf vereist geen nadenken, twijfel of 
ratio, zoals Descartes voorstelt. Het is heel primair, lichamelijk. Het hebben van een zelf is 
echter nog niet genoeg, je bent pas een persoon als je als zodanig erkend wordt door een 
ander persoon. Kortom: door te bewegen bewees mijn kind in elk geval te beschikken over 
enig zelfbewustzijn, en het werd een persoon toen ik het als zodanig erkende. 

Wat is mijn kind? Heeft het al een karakter, een identiteit? Is het al iemand? Hannah Arendt 
onderscheidt de vragen ‘wat ben ik?’ en ‘wie ben ik?’. Wat mijn kind is, of wordt, vraagt naar 
allerlei identiteitskenmerken: gender, opleiding, leeftijd, beroep, sociale status, gezondheid, 
seksuele of politiek oriëntatie, religie, voorkeuren, noem maar op. Ik ben bijvoorbeeld een ve-
ganist, hobbytuinier, programmamanager en filosoof. Mijn kind zal al snel na de geboorte een 
paar van dit soort kenmerken krijgen toegewezen. Een baby kan een tevreden jongen zijn, of 
een onrustig meisje, een voorkeur ontwikkelen voor banaan of een afkeer van worteltjes. Heel 
kleine kinderen zijn al rebels, verlegen, of sociaal van karakter, zeggen hun ouders. De lijst met 
kenmerken wordt alsmaar langer. Maar hoeveel kenmerken je ook aan je lijst kunt toevoegen, 
ze geven volgens Arendt geen antwoord op wie je bent, alleen op wat je bent. Wie je bent 
ontsnapt aan alle identiteitskenmerken. Wie je bent blijkt uit hoe je aan anderen verschijnt als 
uniek persoon in een gedeelde wereld. Daarom is de geboorte voor Arendt zo’n belangrijk 
gegeven voor het menselijk bestaan. Door geboren te worden beginnen we iets nieuws. Ge-
boren worden is een handeling, volgens Arendt, wat de pasgeborene geen louter passief we-
zen maakt, maar een mens dat verschijnt aan anderen in een gedeelde wereld en zo een ‘wie’ 
wordt. Kenmerkend aan het menselijk bestaan is volgens Arendt niet zozeer dat we sterfelijk 
zijn, maar geboortelijk. Telkens wanneer we, door te handelen, iets nieuws beginnen in de we-
reld, doen we als het ware onze geboorte dunnetjes over en tonen we wie we zijn. ‘Nataliteit’, 
noemt ze dat, het vermogen iets nieuws te beginnen. Dat vermogen betekent onze vrijheid.  

Wat mijn kind wordt weet ik niet, maar mijn kind wordt in elk geval vrij.

Door Marthe Kerkwijk

Het hebben van een zelf is echter nog niet genoeg, je bent pas een 
persoon als je als zodanig erkend wordt door een ander persoon.
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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 spreekt telkens een van de bestuursleden een korte overweging uit. Het bestuur wil die overwegingen graag met 
jullie delen in dit Vriendenmagazine. Deze keer is Rity aan de beurt.

Mijn vorige beschouwing ging over 
grensoverschrijdend gedrag en daar ben 
ik nog even over door blijven denken. Ik 
zit namelijk momenteel met de dubbele 
moraal die vrouwelijke ‘slachtoffers’, zo 
noemen ze zichzelf de laatste tijd steeds 
vaker, hanteren. Ik vroeg me af: Welke 
rol spelen vrouwen zelf in het debat over 
grensoverschrijdend gedrag en is het niet 
te simpel om het alleen te hebben over 
slachtoffers en daders? Maken de vrou-
wen gebruik van slachtoffermacht en 
helpt dat om weerbaarheid te stimuleren? 
Worden vrouwen in de media geframed 
als slachtoffer of doen ze dat zelf?

Aanleiding voor mijn denkproces en deze 
overweging was de recente vierdelige 
VPRO-documentaire ‘We need to talk 
about Cosby’ over het gedrag van Bill 
Cosby en het succes van de sitcom ‘The 
Cosby show’, die van 1984 tot 1992 mil-
joenen kijkers over de hele wereld had. Ik 
keek er in die tijd altijd naar en vond het 
een van de leukste, grappigste en roldoor-
brekende tv-series van die tijd. Het zwarte 
voorbeeldige gezin Huxtable bestond uit 
vader Cliff, een gynaecoloog met praktijk 
aan huis, zijn vrouw Claire, een succes-
vol advocaat, en hun vijf kinderen: Rudy, 
Theo, Vanessa, Denise en Sandra. Ze 
woonden in Brooklyn, New York. Het wel 
en wee van dit grote gezin met opgroei-
ende kinderen en werkende ouders was 
de kern van de tv-show. Cosby werd in 
2018(!) veroordeeld voor zijn aanrandin-
gen en verkrachtingen van modellen die 
vóór en na diezelfde show naar zijn kleed-
kamer kwamen. Hij gaf ze Qwaaludes, 
slaappillen, waarna ze een paar uur later 
weer bijkwamen en hun verontschuldigin-
gen aanboden omdat ze ‘in slaap waren 
gevallen’. In de documentaire brengen de 
vrouwen naar voren dat ze ervan uitgin-
gen dat Cosby hun acteerloopbaan een 
stap verder zou helpen. 

In de jaren ‘80 werd hij, een invloedrijke 
zwarte acteur, een ‘gedreven rokkenjager’ 
genoemd, zelfs in de show van Larry King 
op CNN. Nu, in de VPRO-documentai-
re noemt men hem een ‘wreed seksueel 
roofdier’. Het laat zien hoe de moraal in 
zo’n dertig jaar totaal om kan slaan. In-
middels is Cosby (84jr.) weer op vrije 
voeten. In hoger beroep oordeelde het 
Hooggerechtshof dat er vormfouten wa-
ren gemaakt in zijn berechting. Mij gaat 
het in deze beschouwing niet om Cosby, 
maar om de vrouwen die aangifte doen 

en hun poging om de machtspositie te 
kantelen van mannen naar vrouwen. De 
vrouwen, in hun rol van slachtoffer, lijken 
die machtspositie van mannen steeds 
meer over te willen nemen. Niet alleen in 
deze docu, maar in veel talkshows op tv 
omdat er weer een #MeTooschandaal in 
het nieuws is. Het gedrag van mannen is 
daarbij altijd onderwerp van gesprek, dat 
van vrouwen blijft buiten beschouwing of 
staat in het licht van hun slachtofferschap. 
Niemand vraagt zich af hoe het komt dat 

‘We need tot talk about Cosby’
 Voor mijn stoere kleindochter Josephine (10jr.)

de modellen vrijwillig de slaappillen na-
men die Cosby hen aanbood of waarom 
ze de naïeve verwachting hadden dat hij 
hun acteerloopbaan verder zou helpen en 
ze daarom in hun eentje zijn kleedkamer 
bezochten. We spreken hier van de jaren 
‘80 hè, niet van de jaren ‘50.

 Ik weet niet altijd wat te denken van de 
verhalen van vrouwen zoals in de docu 
over Cosby. In de jaren ‘80 kregen meis-
jes immers al voorlichting op school, wa-
ren er zelfverdedigingslessen tijdens de 
gym en bespraken we seksueel gedrag 
van mannen en vrouwen openlijk, ook in 
Amerika. Toch gingen deze modellen op 
verzoek vrijwillig naar de kleedkamer van 
Cosby en slikten zij vrijwillig slaaptablet-
ten. Waren de jonge vrouwen dan echt zo 
naïef? En is dat nog steeds zo in deze tijd 
waarin vrouwen steeds dominanter wor-
den en de maatschappij matriarchaler? 
Grensoverschrijdend gedrag is van alle 
tijden en zal ook altijd blijven bestaan. De 
vraag is en blijft: hoe maak je de vrouwen 
weerbaar en de mannen respectvol naar 
vrouwen? Naar mijn idee helpen vrouwen 
elkaar niet door over ‘slachtoffers’ te blij-
ven spreken. De wereld van vrouwen en 
mannen verdelen in ‘slachtoffers’ en ‘sek-
suele roofdieren’ is mij te simpel. Er ge-
beurt meer tussen de seksen dan deze 
simpele verdeling. 

Ik zit in dat opzicht op de lijn van de op een 
na laatste Zomergast, Raven van Dorst, 
die zich strijdbaar toonde waar het ging 
over slechte jeugdervaringen. Net zoals 
zij vertelde, deelde ik als kind liever een 
klap uit dan dat ik in een hoekje ging zit-

Door Rity van der Avoort
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ten huilen. Zelf liep ik daardoor natuurlijk 
ook klappen op, maar het zoete genoe-
gen om ook de ander te zien met blauwe 
plekken maakte alles goed. Inmiddels heb 
ik trouwens veel bijgeleerd als het gaat 
over jezelf verdedigen. ‘Slachtoffer’ is een 
woord dat vrouwen in een hoek zet waar 
ze niet thuishoren. Vrouwen zijn immers 
zelf ook actor in gebeurtenissen. Ze ma-
ken keuzes, ze reageren en dagen uit. Ze 
bezitten wel degelijk een machtspositie 
in de hofmakerij, behandel ze dan ook zo. 
Ik ben genoeg vrouwen tegengekomen 
die hun man tot waanzin drijven, die ge-
mene spelletjes spelen of eindeloos ver-
wijten maken zonder vergeving. Die niet 
aarzelen om hun machtspositie op zulke 
momenten aan te wenden. Ze kunnen het 
dus wél. Laat dat vooral het vertrekpunt 
zijn aan de gesprekstafels op tv.

Deze week waren mijn kleinkinderen een 

dagje bij mij, hun Oma. Aan tafel wordt 
dan van alles besproken tijdens het te-
kenen en inkleuren van een vakantie-an-
sichtkaart aan hun beste campingvriend-
jes van de afgelopen zomer. Het gesprek 
komt op jongens en meisjes en de manier 
waarop die met elkaar omgaan. Het gaat 
ook over seks en wanneer dat begint. Ze 
variëren overigens in de leeftijd van 6 tot 
11 jaar. Inderdaad, kinderen van nu zijn er 
vroeg bij. ;) Ik bemoei me tijdens het ge-
sprek altijd met de opmerkingen die over 
tafel gaan. Op een zeker moment hef ik 
mijn vinger en kijk ze stuk voor stuk ern-
stig aan. De kinderen stoppen met hun 
kleurwerk omdat ze inmiddels weten dat 
Oma iets belangrijks gaat vertellen. “Denk 
erom,” zeg ik nadrukkelijk “dat de meisjes 
bepalen wanneer er wat gaat gebeuren, 
niet de jongens! Dat is in de hele natuur 
immers zo, de meisjes hebben het voor 
het zeggen.” De drie jongens in het gezel-

schap kijken licht beteuterd, kleindochter 
Josephine kijkt me vol trots aan. Ik heb 
mijn duit in het zakje gedaan.

In dit verband kun je het interview met 
psychiater Frank Koerselman op De Nieu-
we Wereld eens bekijken. 

Te zien op Youtube: 
https://www.youtube.com/
watch?v=_8qYJtf4HhM

De vierdelige VPRO-documentaire ‘We 
need tot talk about Cosby’ kun je terugkij-
ken op NPO Plus.

Een kind krijgen. Dat was best een schok voor mij. Vooral omdat 
mijn eerste kind niet makkelijk ter wereld kwam en ik me voelde 
alsof ik een zwaar ongeluk had gehad. Ik ploeterde – en daarin 
ben ik zeker niet de enige – de eerste maanden door heel wat 
donkere wolken voor ik een sprankje roze kon ontdekken. 

Met het kind werd ook een moeder geboren. En een vader. In 
tijdschriften lees ik dat vrouwen zich meteen moeder voelen als 
zij naar hun kind kijken. Ik had dat niet. Het ging niet vanzelf bij 
ons. Mijn kind deed dingen die ik niet had verwacht. Ik moest erg 
wennen aan het kind, en het kind moest ook erg wennen aan mij. 
Een moeilijke start staat behoorlijk wat vertrouwen en natuurlijk 
moederschap weg. 

Er is een voor en een na. Het moment dat een kind geboren wordt, 
is een markering in de tijd. Denk maar aan ‘voor Christus’ en ‘na 
Christus’. Als ik mijn kinderen vertel over de tijd voor zij geboren 
werden, over al mijn wilde haren, successen en mislukkingen, dan 
vraagt een van hen: “waar was ík toen?”. “Goede vraag!”, zeg ik 
dan. In het universum? In de hemel? In jouw voorvader of -moe-
der? Tja, waar zijn wij als we nog niet geboren zijn?

Moeder zijn is een scheppende rol. Je schept samen iets vanuit 
niets. Hoe wonderlijk. Als muzikant ben ik ook schepper. Eerst is er 
een idee, dat pruttelt, wordt gekneed, verfijnd, en dan is er muziek! 
Het scheppen begint bij mij in mijn denken, een visie, een beeld, 
een verlangen. Bij mijn man – met wie ik muziek componeer –  
begint het met doen. Het maken van muziek leidt hem naar waar 
hij wil zijn. 

Van niets naar iets. Dat zit ook in de naam van onze band ‘Geminga’. 

Door Claudia Pino

Geminga is een pulsar (knipperende ster) in het sterrenbeeld 
Tweelingen. Je ziet deze ster dus soms wel en soms niet. ‘Ge-
minga’ is een samenvoeging van oud-Milanese woorden die 
‘Dat wat er niet is’ betekenen. 

Dat wonder, om van niets iets te maken, blijft een motor diep 
binnenin mij. In september waren wij twee weken in de studio 
van de Utrechtse producer Martijn Groeneveld om ons nieuwe 
album OPEN DEUR op te nemen. En nu is hij zo goed als af. 
Bijna een uur aan nieuwe muziek. Klaar om geboren te worden.

 � Gram is de eerste single van het nieuwe album OPEN DEUR 
van GEMINGA, dat in het voorjaar 2023 verschijnt. Luister 
binnenkort via Spotify of andere streamingdiensten.

Van niets naar iets
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Filosofie aan de Keukentafel

Hoe kom ik op een idee?
Ik:  Laatst moest ik met jou mee de klas in, omdat je mij iets wilde 

laten zien. Wat was dat ook alweer?
Josephine:  Een tekening van een paard.
Ik:  Waarom wilde je me dat laten zien?
Josephine:  Omdat ik hem mooi vond.
Ik:  Je maakt veel vaker tekeningen. Waarom wilde je deze laten 

zien?
Josephine:  Omdat ik hem net af had. En ik voelde me trots.
Ik:  En wat deed je toen?
Josephine:  Ik liet hem eerst aan de juf zien.
Ik:  En wat zei de juf?
Josephine:  Die is heel mooi geworden.
Ik:  Zei ze ook wat ze er zo mooi aan vond?
Josephine:  Ze zei dat ik anders teken dan de andere kinderen.
Ik:  Oh ja?
Josephine:  Nou, ik schets met een gewoon grijs potlood. De andere 

kinderen tekenen met kleur.
Ik:  Hoe kwam je op het idee om dat paard te tekenen?
Josephine:  Ik ging op de laptop kijken hoe een paard er uit ziet.
Ik:  Dus je wist al dat je een paard ging tekenen.
Josephine:  Ja.
Ik:  Hoe kwam je op dat idee dan?
Josephine:  Je moest een dier bedenken dat je voor één dag zou willen zijn. 

En ik wilde een paard zijn. Paarden zijn mijn lievelingsdieren.
Ik:  Dus je kreeg een opdracht op school.
Josephine:  Maar je moest wel zelf bedenken wat je ging maken.
Ik: Waar denk jij dat jouw ideeën vandaan komen?
Josephine:  Ik teken wat ik wil zien.
Ik:  Zie je een plaatje in je hoofd van hoe het moet worden?
Josephine: Ja. En dan ga ik opzoeken hoe ik dat kan maken.
Ik:  En als het dan af is?
Josephine:  Dan vind ik hem soms heel lelijk.
Ik: Dan is het niet zoals het plaatje dat je in je hoofd had?
Josephine:  Klopt.
Ik:  Wat doe je dan?
Josephine:  Dan gooi ik hem weg en ga ik een nieuwe maken.

Josephine (10 jaar) en haar moeder 
Claudia (43 jaar, filosoof en commu-
nicatiespecialist) voeren een klein 
gesprek over grote onderwerpen.

“Ik teken wat ik wil zien.”
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Even voorstellen 
Van Marthe naar Martha
Het is geen moeilijke overgang: van Marthe naar Martha. Tot 
en met februari neem ik de fakkel van Marthe Kerkwijk over 
terwijl zij van de eerste maanden met haar kindje geniet. Ik 
kwam deze zomer voor het eerst op de ISVW, toen ik er de 
zomerschool ‘Morele emoties’ verzorgde. Op het einde van 
de week had ik eindelijk de moed verzameld om, wijzend 
naar haar buik, aan Marthe te vragen of er al vervanging voor 
haar was geregeld. Ik wilde langer op de ISVW blijven, na 
een week die een beetje voelde als een zomerkamp, met fijne 
uitwisselingen en diepere verbindingen met cursisten dan ik 
voor mogelijk had gehouden.

Ik studeerde filosofie in Antwerpen, Berlijn, en Chicago, waar 
ik bij Martha Nussbaum in de leer ging. In 2021 promoveerde 
ik aan de Universiteit Antwerpen met een proefschrift over de 
emotie trots. Ik vroeg me af wat voor rol die emotie kan spelen 
in een goed leven. In maart 2023 komt er een publieksversie 
van dat boek uit bij Boom. Tijdens mijn studie hield ik me 
wel vaker bezig met publieksfilosofie. Ik schreef bijdragen 
voor kranten, gaf lezingen, en startte de filosofische podcast 
Kluwen samen met mijn collega Lotte Spreeuwenberg. In 
intussen ruim 25 afleveringen zoeken we antwoorden op 
ethische vraagstukken van vandaag, zoals of het goed is om 
huisdieren te houden, of we recht hebben op seks, of rijkdom 
moreel bezwaarlijk is, en of je als wetenschapper activistisch 
mag zijn. Regelmatig zijn we te vinden op filosofiefestivals om 
live filosofiepodcasts op te nemen. Ik hou me het liefste bezig 
met uitzoeken waar rigoureus filosofisch onderzoek vandaag 
over gaat, en dat vertalen naar een breed publiek. 

Ik woon in Antwerpen met mijn lief en hond, maar kom met 
plezier drie dagen in de week naar Leusden, in de trein door 
het vlakke Nederlandse landschap. Ook na februari zal ik die 
treinrit vast nog geregeld ondernemen. Ik geef opnieuw de 
zomerschool over morele emoties en zal ook de zomerweek 
‘Filosofie van nu’ modereren. 

Mag ik me even voorstellen? 
Maureen Astrid
“Wil jij een stukje schrijven om jezelf voor te stellen?” 
vroeg Rity mij. Natuurlijk stemde ik in. Om gelijk daarna 
te bedenken: “Oh ja, dat vind ik altijd lastig. Wat zal ik dan 
vertellen?” Dat ik Maureen heet, inmiddels 53 jaar ben, 
en in Amersfoort woon? Dat is alvast een begin. Ik ben 
fulltime mantelzorger voor mijn jongere broer, die een 
verstandelijke beperking heeft. Dat doe ik met veel liefde. 

En wat nog meer? Lang geleden studeerde ik Scandina-
vische taal- en letterkunde in Amsterdam. Kijk, dat is een 
mooie brug naar mijn voorliefde voor taal en verhalen. 
Die ik ook graag zelf schrijf. Dat doe ik al sinds mijn vroe-
ge jeugd, maar ik liet ze meestal aan heel weinig mensen 
lezen, want:  “Wie zit daar nou op te wachten?” Ik hield 
er zelfs jarenlang helemaal mee op. Maar ik groeide, en 
mijn zelfvertrouwen ook. De stem die me zachtjes aan-
moedigde om dapper te zijn won het gelukkig. Ik schrijf 
weer, en mijn wens om mijn verhalen te delen is ook 
aangewakkerd. 

Nu er voor het eerst een verhaal in dit blad verschijnt 
vind ik dat best spannend, want nu stap ik echt met mijn 
verhalen de wijde wereld in. Nieuwsgierig naar jouw re-
actie, en hoopvol dat ze iets bij je oproepen of losmaken. 
“En als je niet schrijft?” Dan vind je me meestal in mijn 
atelier omringd door papier, om een journal te maken. 
Ja, en verder… kom je vast nog meer te weten als je mijn 
verhalen leest.

Maureen gaat voor het Vrienden-
magazine kleine verhalen schrijven 
uit haar Verhalentuin.
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Kerstcomfort bij uitstek 

Cappelletti in Brodo
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar was ik eens met mijn vrouw in Milaan. Er bleef toen niet veel geld meer over dan voor een eenvoudige 
bouillon met deegkussentjes: Cappelletti in Brodo. Bij uitstek iets dat Italianen eten op Tweede Kerstdag, om even bij te komen van 
alle overvloed van de dagen ervoor. De Cappelletti waren briljant in hun eenvoud en ongewone samenstelling. Het is daarom dat ik 
op al mijn reizen door Italië dit soort gerechten kies. En alweer jaren Cappelletti maak tijdens de feestdagen. Buon Natale!

De vulling voor deze Cappelletti is dus vegetarisch. Je kunt echter net zo makkelijk een vulling maken van delen varkens-, runder-, 
en gevogeltegehakt. Zachtjes gaarbakken met ui en knoflook, maar niet gekarameliseerd. Aangemaakt met een eitje, broodkruim 
en Parmezaanse kaas, verse kruiden en in pastavelletjes gevouwen. Nu kun je vervolgens nog kiezen voor een variant met veel 
Cappelletti en weinig bouillon, of precies omgekeerd. Ik opteer altijd voor de maag vullende variant: veel Cappelletti. 

Voor de vulling van de 16e-eeuwse maar tijdloze variant en voldoende voor ongeveer 4 personen:
 � 400 gram snijbiet (vers bietenloof kan ook!), gewassen en goed uitgelekt
 � 600 gram wilde/grove spinazie, gewassen en goed uitgelekt
 � 75 gram fijngehakte groene kruiden. Peterselie, bieslook, basilicum, munt. Niet helemaal in ons seizoen, maar oké…
 � 125 gram ricotta
 � 125 gram versgeraspte Parmezaanse kaas
 � 2 eetlepels rozijnen, geweekt in warm water, uitgelekt
 � 1 groot ei
 � Een mespunt van de volgende gemalen specerijen: peper, kruidnagel, kaneel.
 � Een paar draadjes saffraan, geweekt in een eetlepeltje warme melk.
 � 50 gram boter
 � Een flinke scheut olijfolie.
 � 2 verpakkingen verse lasagnevellen. Wegen ongeveer 250 gram per verpakking, in elke supermarkt. Of je maakt verse pasta, kan 
natuurlijk ook! Heb je pasta over, stop die in de vriezer tot een volgende keer.

 � 1 liter krachtige vleesbouillon naar je eigen beste recept. Of als het echt niet anders kan, van zelf gekochte bouillonblokjes ge-
maakt.

Bereiding 
Smoor de gewassen groenten samen met de specerijen in de boter en 
wat olie tot ze goed geslonken zijn. Laat ze goed uitlekken. Hak de ge-
smoorde en uitgelekte groenten fijn, en meng ze met de rest van de ingre-
diënten, maar niet meer dan de helft van de Parmezaanse kaas voor de 
vulling. Is de vulling wat te vochtig, voeg dan wat witbroodkruim toe voor 
binding. Vergeet niet zout naar smaak toe te voegen. Vul nu de Cappelletti. 
Dat is kinderlijk eenvoudig, maar beschrijven vergt een pagina. Mijn tip: 
op YouTube zijn legio demo filmpjes te zien van Nonna met aantrekkelijke 
maar volwassen kleindochter die even voordoet hoe het werkt. Het is niet 
meer dan een kleine ravioli maken en er dan nog een rondje van vouwen.

Nu kan je de Cappelletti invriezen tot je het gaat gebruiken, weken van 
tevoren. Reuze handig. Of bewaar het goed afgedekt in je koelkast, voor 
maximaal een paar dagen later. 

Serveren
Gaar maken doe je de Cappelletti in enkele minuutjes in zachtjes kokend 
water met zout. Als ze drijven zijn ze oké. Zelf doe ik dat echter meteen 
in de lekkere bouillon. Water, tenslotte, heeft geen smaak. Die bouillon 
wordt er wel een beetje troebel van, maar ook een ietsje gebonden. Beter. 
Verdeel over warme, diepe borden of grote kommen. Op tafel heb je een 
schaaltje van de rest van de Parmezaanse kaas. En je leest het goed, een 
schaaltje suiker, gemengd met kaneel. Strooi van het eerste wat meer, 
en het laatste een stuk minder over je bordje comfort food. Een tikkeltje 
vreemd, maar wel lekker!

Door chef-kok Gert Jan Hageman

15 VRIENDENMAGAZINE    NUMMER 4    DECEMBER 2022



De rode draad in mijn leven is muziek

Door Anja Hoogenboom

Als ukkepukje zat ik bij mijn vader onder de piano. Gefascineerd kijkend naar zijn voe-
ten op het ritme van de gouden pedalen. Als ik mijn oren tegen het hout hield, voelde ik 
de resonantie van de klankkast. Wanneer de pianostemmer thuiskwam, kon ik binnen-
in kijken en zag dan vilten hamertjes tegen snaren aanslaan. Tja, snaren, die zo spreek-
woordelijk de gevoelige snaar kunnen raken. Want dat is toch muziek; emotie, maar 
daarnaast volharding, gedrevenheid, techniek en letterlijk en figuurlijk samenspel. Het 
is een soort taal die je spreekt, afhankelijk van de omgeving waar je bent, voor wie je 
speelt en waar je bent opgegroeid. Het maakt ook uit hoe je je voelt. Als mijn pa te veel 
op de toetsen ramde, wist ik al dat het niet goed zat.

Steevast vraagt men of ik een muziekinstrument speel, want ik had ook twee 
ooms die met mijn vader in het beroepsorkest Los Trovadores Tropicales speel-
den. Nee, het begon nog veelbelovend met cijfertjes die ik op de toetsen plakte 
waarmee ik liedjes ‘componeerde’, maar mijn echte repertoire kwam nooit verder 
dan Vader Jacob. 

Toch ervaar ik ook van dichtbij wat muziek bij mensen losmaakt. Dat er zich zo’n 
onbewust plekje in je hersens bevindt dat herinneringen op gang brengt. Samen 
met fysio Pamela bezoek ik twee keer per week het verzorgingstehuis om de 
bewoners te activeren met zowel oude als moderne muziek. Wat doet ritme met 
mensen die dementerend zijn? Hun voeten gaan automatisch bewegen, de han-
den klappen. Als je naar de interactie kijkt tijdens de gymnastiek en de oefening 
aanstekelijk brengt, zie je van alles gebeuren. Men zingt mee met bekende liedjes; 
de lethargie wordt doorbroken. Deze wisselwerking maakt blij en is gezond. 

Wat gebeurde uiteindelijk met de piano waar ik als kleintje onder zat? Bij ver-
koop van het ouderlijk huis kon die de trap niet af en moest doormidden gezaagd 
worden. Een akelig snerpend geluid. Toen de snaren op het laatst tinkelend naar 
beneden kwamen, moest ik wat wegslikken. Och, de melancholie van het leven! 
De vergankelijkheid die ook schoonheid brengt. En dát klinkt dan weer als muziek 
in onze oren.

Toch ervaar ik ook 
van dichtbij wat 
muziek bij mensen 
losmaakt.
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Filosofie aan de Keukentafel

Hoe kom ik op een idee? 
Ik:  Is er iets, wat je zelf hebt gemaakt, waar je heel trots op bent?
David:  Wat bedoel je?
Ik:  Nou, iets wat je ooit hebt geknutseld of getekend ofzo?
David:  Oh! Ik dacht mijn drol.
Ik:  Ja, die maak je inderdaad ook zelf.
David:  Ik had laatst een tekening gemaakt van de juf. En die was best wel 

goed gelukt. Het was een portret.
Ik:  Hoe had je dat gedaan?
David:  Ik had eerst een perfect rondje gemaakt met een passer. En daarna 

had ik de kin er aan vast getekend. En toen had ik de ogen en de 
mond getekend. Even opgezocht op Pinterest, hoe je dat tekent. En 
toen heb ik het haar getekend. Het belangrijkste.

Ik:  Het belangrijkste?
David:  Door het haar zie ik een persoon. Als iedereen kaal was, dan zou ik 

niet zien wie wie is.
Ik:  Heb je er lang over gedaan?
David:  1 of 2 dagen.
Ik:  Toen je hem af had, keek je naar die tekening. En wat voelde je toen?
David:  Ik was blij en trots. Het haar was heel goed gelukt.
Ik:  En wat dacht je?
David:  Nu ga ik hem aan de juf geven. Ik denk dat ze er blij mee is. Zij ging 

hem meteen ophangen.
Ik:  Zei ze nog iets?
David:  Ze zei: “oh bedankt, wat mooi.”
Ik:  Waar kwam dat idee vandaan om de juf te tekenen?
David:  Ik had niks te doen. En ik vond het haar van de juf uniek. Dus toen 

dacht ik: ik ga haar portret tekenen.
Ik:  Ok, dus jij verveelde je en toen ging je denken, en toen kwam het 

idee om een portret van de juf te maken?
David:  Klopt als een bus.
Ik:  Misschien moet je je wat vaker vervelen dan.

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

“Ik had niks te doen en ik vond het haar van de juf uniek.”
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Mijn kindje
De haard
In de jaren ‘50-woning die wij in 2020 kochten was de woonkamer voorzien 
van een ouderwetse houthaard. Een oven-model haard, antraciet en met een 
dubbele gebogen deur. Boven de haard zat een barokke schouw waarop fo-
tolijstjes en verzamelobjecten stonden. Na kort beraad besloten wij de haard 
in de woonkamer te houden, maar deze met wat kleine aanpassingen in een 
meer moderne stijl naar onze smaak aan te passen. De schouw moest eraf, 
evenals de dubbele deur. De houten omlijsting moest in een passende witte 
tint geschilderd worden, zie foto.

In de zomermaanden blijft de haard uit, maar in de wintermaanden stook ik 
graag een vuurtje in de haard. In de schuur haal ik dan mijn kleine bijl op en 
kloof daarmee wat vurenhout uit het houthok op een groot, zwaar houtblok 
in de achtertuin. Met dat smalle, lichte hout bouw ik in de haard rondom een 
klein houtblok een wigwam en daaronder steek ik dan twee aanmaakblokjes 
aan. De klep schuif ik ver open, zodat er voldoende zuurstof van buitenaf in 
de haard kan komen. Stoken naar Zwitsers model kan ook. Dan bouw ik een 
constructie van groot, grof, naar klein, fijn hout en leg de aanmaakblokjes 
bovenop die daarna het vuur naar beneden trekken. Dat geeft minder rook in 
de haard en via de schoorsteen minder rook in de lucht. De vorige eigenaar 
was zo vriendelijk om een deel van de gezaagde en gedroogde boomstam-
metjes in het houthok in de tuin te laten liggen. Daar kunnen we jaren mee 
vooruit. Als de houthaard goed heet is geworden, schuif ik de klep voor een 
groot deel dicht, zodat er een rustig vuur in de haard brand. Het glas van de 
haard houd ik goed schoon om niet alleen van de warmte, maar ook van het 
mooie vuur te kunnen genieten.

De afgelopen twee jaar ben ik op een of andere manier van die haard gaan 
houden. Het verzorgen van de haard, de liefde en aandacht die de haard 
vraagt en mooier maakt, brengt dat gevoel met zich mee. Ook het wegdro-
men in het vuur met een kleedje op de bank versterkt dat gevoel.

Door Leo van der Meij

Het vuur in de haard heeft overigens nooit ge-
noeg. Het verslindt het hout even gulzig als een 
kind snoep verslindt. Dat is geen nieuw inzicht. 
Volgens de wijze Salomo zijn er vier dingen die 
nooit genoeg krijgen (Spreuken 30:16). “Het graf, 
de gesloten baarmoeder, de aarde, die van water 
niet verzadigd wordt, en het vuur.” Dat is best een 
aardig inzicht. Misschien dat u er zelf ook nog één 
kunt bedenken? Met vijf gevonden voorbeelden 
overtreft u koning Salomo en wint u een kleine prijs 
(lvdmeij@vrienden-isvw.nl).

De dag nadat wij in dit huis kwamen wonen, deed 
iemand bij ons een folder over verstandig hout 
stoken in de bus. De houthaard was toen nog niet 
aan geweest. In die folder stond dat je schoon hout 
moet stoken en dat je beter geen hout kunt sto-
ken als het buiten niet helder is. De deeltjes fijnstof 
kunnen namelijk in de lucht blijven hangen en dat 
zou op den duur gezondheidsproblemen kunnen 
geven. Daar let ik op natuurlijk. Alleen schoon hout 
in de haard en niet te vaak stoken. Aristoteles leer-
de al dat het goede te vinden is in de balans, het 
evenwicht, het midden. 

Fijne Kerstdagen!
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Erelidmaatschap Abdelkader Benali 
Filosofisch café september 2022
Tijdens het filosofisch café van zondag 18 september benoemde 
het Vriendenbestuur Abdelkader Benali tot eerste erelid van de 
Vriendenvereniging. Het bestuur was al een poosje van plan om 
het erelidmaatschap in te stellen en Benali is met trots als eerste 
benoemd.

Erelidmaatschap houdt bij onze Vriendenvereniging in dat het 
benoemde erelid voor het leven gratis toegang tot alle activitei-
ten en een gratis lidmaatschap krijgt. Abdelkader Benali kreeg 
zijn erelidmaatschap omdat hij een verbinder is tussen culturen, 
mensen en media. Hij is een bruggenbouwer die dat op een po-
sitieve manier doet en in de praktijk brengt.

De Vriendenverenigingen wil precies deze belangrijke waarden 
ook hanteren. We willen mensen verbinden en in contact bren-
gen met elkaar. We willen de brug zijn tussen het publiek en de 
filosofie. We houden ervan om uiteenlopende media, activiteiten 
en presentaties te gebruiken in ons contact met de (aspirant-) 
leden. Benali’s benoeming versterkt dat voor ons op een posi-
tieve manier.

Het café van 18 september zette ook beide jonge essaywinnaars 
van 2020 en 2022 in het zonnetje. Lotte Spreeuwenberg was 
wegens ziekte afwezig, Florian Jacobs las haar essay ‘Onder-
huidse verhalen’ in haar plaats voor. Mariska van Dam droeg 
haar essay ‘Mijn vreemde schouders’ voor.

Wil je de prachtige essays nog eens nalezen? Bestel dan de es-
saybundel met daarin ook een bijdrage van Abdelkader Benali. 
Meer informatie is te vinden via www.isvw.nl/shop/onderhuid-
se-verhalen-verwacht/. De juryrapporten zijn terug te vinden op 
onze website; www.vrienden-isvw.nl/kitty-essaywedstrijd/

Beide winnaars ontvingen een geldprijs van € 2.500 en een 
prachtig beeldje van een uiltje uit handen van Rity van der 
Avoort, bestuurder bij de Vriendenvereniging. Kobi Wapenaar is 
de beeldend kunstenaar die het uiltje maakte. De Vriendenver-
eniging zal in 2024 weer een essaywedstrijd voor jonge denkers 
onder de 40 jaar uitschrijven. 
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Filosofisch Café november 2022
‘Denken als een kind, denken in vrijheid’

Voor een aantal kinderen was het een belevenis dat ze uit hun 
veilige omgeving van het kidscafé werden gehaald. Tijdens hun 
kidscafé spelen kinderen ook op het landgoed, nu zaten ze tus-
sen een grote groep volwassenen voor een demonstratie van 
hun gesprek dat geleid werd door Brenda Raa. Zij heeft de 
beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren bij de 
ISVW gevolgd en begeleidt de kinderen altijd tijdens de kidsca-
fés. Eerst vertelden twee zusjes hoe het kidscafé werkt. Ze von-
den het fijn dat je daar vrij was om te zeggen wat je wilde en dat 
het je eigen denken verandert. De kinderen waren eerst verle-
gen, maar ze kwamen later meer los tijdens het gesprek over de 
verschillen in het denken van volwassenen en kinderen. Het ging 
hierbij om de vraag: Is het denken van kinderen vrolijker dan dat 
van volwassenen? “Niet altijd”, zeiden de kleine denkgenoten. 
Kinderen kunnen ook somber zijn, maar volwassenen zien vaak 
de dingen van een andere kant. “Mama denkt wel anders dan 
wij”, werd gezegd. Toen Brenda erop doorvroeg antwoordden 
de kinderen dat dat komt doordat ouders ook vaker denken en 
daardoor in hun denken gegroeid zijn en dus meer kennis heb-
ben. De conclusie was dat volwassenen vaker een vastomlijnd 
idee hebben en dat kinderen een nieuw idee sneller omarmen.

Het was al met al een leerzame middag, met verschillende in-
valshoeken, waarbij je soms kon wensen dat je weer kon den-
ken als een kind. Het motto was wat mij betreft: Neem een kind 
serieus! 

Dit was het motto van een interessant filosofiecafé op 20 no-
vember waar drie vrouwen spraken over filosoferen met kinde-
ren en daar demonstraties bij gaven. 

De eerste spreker die dag was Marianne Scheeper, zij werkt al 
tien jaar als kinderfilosoof op onder andere scholen met diver-
se etnische achtergronden. Een uitspraak van Stine Jensen is: 
“Het echte denken begint waar je je mening durft te veranderen.” 
Dit noemt men ook wel ‘perspectivistische lenigheid’ en is een 
van de doelen van kinderfilosofie. Uit onderzoek is gebleken dat 
kinderen door filosoferen meer zelfvertrouwen krijgen. Ze leren 
beter en soms ook wat kritischer te luisteren, krijgen meer ver-
dieping en merken hoe ze zich kunnen verplaatsen in de ander. 
Kinderen vinden het fijn om ruimte te krijgen. Van belang is om 
de kinderfilosofie aan te sluiten op een manier die past bij de 
leeftijd. Als voorbeeld: Toen in een kleuterklas gesproken werd 
over de omgekeerde wereld, gingen de kleuters met hun hoofd 
naar beneden hangen.

Verhalen worden ook gebruikt door Karin Glaubitz, praktiserend 
filosoof en bestuurder bij het Centrum voor Kinderfilosofie Ne-
derland. Eerst lichtte ze haar werkwijze toe en demonstreerde 
dit later met twee meisjes en een aantal volwassenen in een ge-
sprekskring. Als start las zij een verhaal voor om een filosofisch 
gesprek op gang te brengen. Dit deed zij deze middag met een 
geïllustreerd verhaal van Seneca en Nero. Bij de nabeschouwing 
zei men in het publiek dat de gespreksleider wat al te sturend 
was, maar van een deelnemer hoorde ik dat hij het juist wel 
uitdagend en prettig had gevonden. Zo zie je maar weer, alles 
wordt anders ervaren. Door Anja Hoogenboom. Foto Ben Wicks - Unsplash.
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Rosemarijn en Yadigar hebben het thema: ‘wat is jouw kindje?’ in beeld gebracht

Beeldrapportage 
Wat is jouw kindje?

Door Rosemarijn Krol en Yadigar Yigit
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Filosofie aan de Keukentafel
Hoe kom ik op een idee?
Ramses:  Ik had een pompoen gemaakt met Halloween.
Ik:  Hoe had je dat gedaan?
Ramses:  Ik had op een zwart papier een pompoen getekend. Toen 

had ik hem in tweeën gescheurd. En toen had ik de helft 
geplakt op een wit papier. En toen had ik op dat witte papier 
de andere helft van de pompoen getekend.

Ik:  Waarom vond je hem zo goed gelukt?
Ramses:  Omdat ik het heel leuk vind om gemengde technieken te 

gebruiken.
Ik:  Was je ook trots toen ie af was?
Ramses:  Ja, ik vond hem heel mooi.
Ik:  Waarom was je trots?
Ramses:  Hij was opvallend. 
Ik:  Bedoel je origineel?
Ramses:  Ja.
Ik:  Verrassend, met al die verschillende technieken. Hoe kwam 

je op dat idee?
Ramses:  Van Youtube!
Ik:  Oh, echt?
Ramses:  Ja, ik zag een filmpje op Youtube.
Ik:  Hadden ze daar precies dezelfde techniek gebruikt?
Ramses:  Niet een pompoen. Zij maakten iets anders. Maar het was 

bijna Halloween, dus ik dacht: ik maak een pompoen. Weet 
je nog, toen zocht ik dat zwarte papier en ging ik de hele tijd 
daarover zeuren tegen jou.

Ik:  Oh ja, dat weet ik nog.
Ramses:  Ik had dat filmpje al eerder een keer gezien. Toen later 

verveelde ik me, dus ik dacht: ik ga dat even doen.
Ik:  Ik ben benieuwd waar onze ideeën vandaan komen.
Ramses:  Uit je hart.
Ik:  Ja?
Ramses:  En uit je ziel. En uit je hersens. Bij creativiteit denkt je hart 

eigenlijk meer dan je hersenen. 
Ik:  Want je voelt wat je moet maken?
Ramses:  Zo zou je het kunnen zeggen.
Ik:  Maar je denkt ook.
Ramses:  Ja, en dat is dus de kunst van de creativiteit.

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

“Bij creativiteit denkt je hart meer dan je hersenen.”
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Zoals zoveel woorden komt ook het woord 
‘fascinatie’ uit het Latijn. ‘Fascinare’ wil 
zeggen ‘snoeien of bundelen’. Wanneer 
iets ons fascineert, betekent dat feitelijk 
dat het onze – meer dan gemiddelde – 
belangstelling heeft. We spreken dan over 
een intense belangstelling of interesse en 
we koesteren datgene waar we gefasci-
neerd door zijn of zijn erdoor betoverd. In 
mijn geval is er sprake van betovering….

Voorjaar 2020…
Het Covid-virus spookt rond en op 1 maart 
is de eerste lockdown een feit. Onze we-
reld valt stil. Dat geldt ook voor onderge-
tekende. Geen boekverkoop meer, weg 
alle leuke persoonlijke contacten! Een ge-
luk bij een ongeluk is dat ik een lezer ben. 
En die leeshonger neemt toe naarmate er 
andere activiteiten wegvallen. Toevallig (?) 
komt er een boek in mijn handen van de 
Japanse schrijver Junichiro Tanizaki (1886-
1965). ‘Stille sneeuwval’ is de geschiede-
nis van de voorname familie Makioka, die 
moet toezien hoe geleidelijk haar sociale 
prestige teloorgaat. Ik heb het vrijwel in 
één adem uitgelezen en ben vanaf dat 
moment geïnfecteerd met een veel pret-
tiger virus: Japan! Dit virus heeft louter 
positieve bijwerkingen…

Spoedig volgt een stroom aan Japanse 
literatuur. Mishima, Murakami, Kawabata 
en vele anderen. Ook verdiep ik me in al-
lerlei andere aspecten van Japan: Prent-
kunst, Geisha, Geschiedenis, Cultuur, Fi-
losofie, Thee en Haiku. Een nieuwe wereld 
is opengegaan voor mij. Een wereld die ik 
graag wil delen met anderen. Een onuit-
puttelijke wereld.

Het idee ontstaat om een Japan-Event 
te organiseren. Een van de eersten met 

Door Peter van De Vertraagde Tijd

thousiast en kaart het aan bij de andere 
bestuursleden. Het resultaat is positief en 
de bal begint te rollen. 

21 mei 2023
Ik ben bijzonder trots en blij dat komend 
jaar op 21 mei bij de ISVW een Japan-dag 
zal worden gehouden! Hier alvast een 
tipje van de sluier: Lezingen, workshops, 
boogschieten, een Japanse lunch. Dus 
noteer die dag maar vast in de agenda. 
In de maart-editie van het Vriendenma-
gazine volgt meer programma-informatie.

Fascinatie Japan!
wie ik hierover praat is Michel Dijkstra, 
deskundige op het gebied van Oosterse 
Filosofie en schrijver van een aantal zeer 
lezenswaardige boeken. Hij is meteen en-
thousiast en wil een bijdrage leveren. Het 
begin is gemaakt. Ik spreek meer mensen. 
Vrijwel iedereen vindt het een leuk idee 
en ik krijg veel waardevolle tips. Maar er 
is één lastig probleem: de financiering…

Gelukkig ventileer ik mijn plan ook naar 
Rity van der Avoort, bestuurder bij de 
Vrienden van de ISVW. Zij is meteen en-

Ik ben bijzonder trots 
en blij dat komend jaar 
op 21 mei bij de ISVW 
een Japan-dag zal 
worden gehouden!
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Ze zijn superbeweeglijk en veranderen 
waar je bij staat. Ze passen zich doorlo-
pend aan elkaar en aan onze wensen aan. 
En wij passen ons aan hun belangen aan, 
want daar zijn ouders voor. Hier in Andalu-
sië zien wij dat souplesse en flexibiliteit 
ook de sleutels waren waardoor Moorse 
en westerse leefstijlen samenvloeiden tot 
een harmonisch geheel, waarin je de een 
niet meer kunt onderscheiden van de an-
der, alsof je twee eieren tezamen in een 
bak geklutst hebt. Aanpassen is een na-
tuurlijke wet. Wie zich niet aanpast delft 
het onderspit. De mens is in staat om 
zichzelf, en zijn omgeving zelfs, te verrij-
ken door zich aan te passen aan een ver-
anderde wereld. 

Eindeloos agressief en rigide verzet om on-
ontkoombare veranderingen en aanpassin-
gen tegen te houden is zinloos. Versoepel 
dus je stramme gewrichten en rigide menin-
gen. Kijk naar een kind. Er heeft de afgelo-
pen decennia een enorme IK-(r)evolutie en 
emancipatie plaatsgevonden, er kwam een 
verhoogd niveau van scholing en van wel-
vaart. Dat heeft consequenties. Niet alleen 
leuke maar ook minder leuke. Het betekent 
anders omgaan met werk, wonen, ‘hebben’, 
macht, onze leefomgeving én de samenstel-
ling van onze samenleving. Niet ‘terug naar 
vroeger’, maar ‘vooruitgang’ is het aanvaar-
den van een steeds weer nieuwe wereld, als 
in een caleidoscoop. Niet ‘tolereren’, maar 
oprecht blij zijn met bijvoorbeeld immigran-
ten, met hun grotere gezinnen en eigen 
‘wij’-cultuur die onze samenleving kunnen 
verrijken. Rechtsstaat Nederland: haal alle 
nodeloos blokkerende en beperkende regels 
voor nieuwkomers vooral weg. Begeleid en 
stimuleer hen naar werkplekken waar onze 

COLUMN 

Wij hebben een tweeling 
Onze kindjes heten Souplessa en Flexalix

samenleving behoefte aan heeft. Benut hun 
arbeidspotentieel, hun sociale inbreng en pas 
je feestdagen aan.

In het huidige Andalusië leven wij in har-
monie met de oude Romeinse, Visigothi-
sche, Moorse en Christelijke cultuurinbreng. 
Met dit gedachtengoed brengen wij onze 
Souplessa en Flexalix groot, indachtig TAO, 
Panta Rhei en Mektab. 

TAO is in harmonie leven met het oneindige 
universum en de alles omvattende universele 
natuurwetten, waarvan de mens een onder-
deel is. De natuur bestaat uit de interactie van 
de kosmische krachten Yin en Yang, Phan-
ta Rhei kwam tot ons via Heraclitus. ‘Alles 
stroomt’, alles verandert. De gedachte ach-
ter deze uitspraak is dat alles op de wereld 
telkens in beweging is. Heraclitus gebruikte 
onder meer de symboliek van een rivier: je 
kunt niet twee keer in dezelfde rivier stappen, 
omdat het ander water is.

Mektab is Arabisch voor voorbeschikking, lot 
en meebewegen daarin. Wat voorbestemd 
is staat vast, de geboorte en de dood. Wat 
daartussen plaatsvindt is vooral meebewe-
gen met het lot. Waarin een persoon binnen 
zijn mogelijkheden moet proberen het goede 
na te streven. Ook de natuur verandert voort-
durend. We noemen dat evolutie. Soorten 
komen en soorten gaan. Wat in ons persoon-
lijke leven erg belangrijk was, is en blijft, is je 
aan te passen aan steeds weer veranderen-
de omstandigheden. Dat symboliseren we in 
onze tweeling en koesteren we. Wie vrede op 
aarde wil zal eerst vrede in zichzelf moeten 
vinden. Dat kan alleen door mee te bewegen 
met veranderingen.

Door Rudi Holzhauwer
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Eigenlijk bleef hij altijd liever op de achtergrond. Zeker, zijn vaar-
digheden werden geprezen door alle klanten en velen van hen 
waren inmiddels gewend aan de grillige littekens die zijn gezicht 
ontsierden. Het verholen medelijden maakte hem echter nog 
steeds ongemakkelijk. Ook aan het openlijke staren van kleine 
kinderen kon hij moeilijk wennen. Hij bleef schuw. 

Vandaag zou daar verandering in komen. Lyndon had al zijn 
moed bij elkaar geraapt en een uitnodiging verzonden aan de 
belangrijkste klanten van het atelier om een bijzonder nieuw in-
strument aan hen te tonen. Hij dacht terug aan het begin van 
dit avontuur. Maanden geleden gebeurde het, terwijl hij op zoek 
was naar een stuk beukenhout. Hij had zijn zoektocht al bijna 
opgegeven, toen zijn blik op een stapel oude lappen viel. “Mis-
schien…” mompelde hij. Hoestend vanwege de stofwolk die hij 
veroorzaakte rommelde hij tussen het samenraapsel van spul-
len dat eronder lag. “Au!” Iets scherps prikte in zijn vinger. Nog 
mopperend omdat hij zich had bezeerd keek hij wat er op de 
grond lag. Daar, naast een dikke plank, waar een grote spijker 
uitstak, zag hij het. Een houten kistje. Lyndon pakte het op. Er 
hing een verweerde sleutel aan de handgreep. “Dit is echt vak-
werk, prachtig,” zei hij. “Wat zou erin zitten?” vroeg hij zich af 
terwijl hij het deksel opende. Wat hij zag verraste hem nog meer 
dan het kistje zelf. Een zeer gedetailleerde tekening van een luit, 
een verzegelde brief en een verdorde roze roos. Lyndon pakte de 
brief. Na een korte aarzeling verbrak hij het zegel.

“Mijn allerliefste Rosa, aanschouw dit instrument waar ik met 
heel mijn hart aan heb gewerkt,” las Lyndon. Birk, de briefschrij-
ver, verklaarde in bloemrijke bewoordingen zijn liefde voor Rosa. 
“Snel als de wind zal ik deze luit nu voor je maken,” stond er in 
zwierige letters. Met de vondst was er in Lyndon een oud vuur 
aangewakkerd. Al jaren koesterde hij de wens een eigen muziek-
instrument te maken. Nu wist hij het, deze luit ging hij maken. En 
zo had hij al die tijd elk vrij moment geschaafd, geschuurd en 
geverfd. Een sculptuur van een mooie vrouw sierde het uiteinde 
van de hals, net als bij Birk. 

Als Lyndon zich al zorgen had gemaakt over de reacties van zijn 
klanten dan verdwenen die op het moment dat hij de Rosa ont-
hulde. Iedereen was vol lof. Met opdrachten voor vijf Rosa-luiten 
op zak brak er een nieuwe tijd aan voor Lyndon. “Nu zal ik me 
niet meer verschuilen,” beloofde hij zichzelf.

Door Maureen Astrid

Een lang gekoesterde wens 
Een verhaal uit De Verhalentuin 

Lyndon pakte de brief. 
Na een korte aarzeling 
verbrak hij het zegel.

Foto’s van Unsplash - Birmingham Museums Trust: 
‘Musica (Melody)’ by Kate Elizabeth Bunce
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goed leven|het betere boek
De kleur van katoen
Het leven van Nate Shaw

Bestellen? l isvw.nl/uitgeverij 

‘Nate Shaw streefde naar
vrijheid, die van hemzelf en

van zijn buren, en zag dit
als een verplichting aan de

volgende generatie.’ 

Vertaald door 
Frans Kooymans

524 blz. | € 29,95

De gelukkige neuroot
Waarom we allemaal afwijken

De neuroot verdient een
opwaardering, want er leeft

een neuroot in ons
allemaal.

216 blz. | € 19,95

‘We zijn vanmiddag
ongewoon diepzinnig’
Filosoferen over De Avonden

‘We zijn vanmiddag
ongewoon diepzinnig’
vertelt je alles over De

Avonden waarvan je nog
niet wist dat je het wilde

weten.

172 blz. | € 19,95

Oekraïne
Geschiedenissen en verhalen

Wil je Oekraïne beter leren
kennen? Lees Oekraïne.

Geschiedenissen en
verhalen. 

Met jouw aanschaf 
steun je oorlogsslachtoffers.

Kijk op isvw.nl/oekraine.

288 blz. | € 20,-

RECENT

VERSCHENEN

Volodymyr Yermolenko (red.)  Mathieu Berteloot Theodore RosengartenSaskia Kalb

De wereld van Willemijn van Gaalen
Er is een luik geopend. Drieënzestig jaar lang liep ik er min of meer onwetend overheen. Zo 
nu en dan nam ik de vage omtrekken waar, maar ik kwam er niet toe het te openen. Ik ben 
geneigd vragen te stellen in de zin van: dat-zeg-je-nou-wel-maar-is-dat-ook-zo? Ik denk in 
opties en varianten. Ik vraag dóór. Soms hardop, maar vaker nog binnen in mijzelf. Maar ook 
áán mijzelf. Het stopt nooit. Nu staat het luik open en val ik als een verre nicht van Alice in 
Wonderland naar beneden - of is het naar boven - in de wereld van de filosofie.

Ik kom terecht bij een vrouw die filosofische gesprekken voert. Ik aanschouw mezelf tijdens een socratisch vraaggesprek 
en herken van alles. Het voelt als een erkenning van het voortdurend denken dat me bezighoudt. Ik schrijf me in voor een 
korte cursus die me meevoert in de wereld van de westerse filosofie. Daaraan voorafgaand lees ik Een zekere twijfel. De 
schrijver, Onno Zijlstra, maakt twee dagen lang ruimte en plaatst borden langs wegen die richting kunnen geven.

Tijdens het lezen groeit letterlijk mijn wijsbegeerte en bestel ik Plato, De ideale staat. Ik ontmoet mededenkers en zie hoe 
we verschillen, maar vooral hoe verenigd we zijn in het stellen van vragen. De ruimte die er is voelt weldadig. Als thuis-
komen. Aan het einde van de cursus verwelkomt onze gids me in de wereld van de filosofie. Het voelt alsof ik een groot 
cadeau mag ontvangen. De volgende cursus was snel gepland. De week van het Stoïcisme. Ik mag weer lezen. Marcus 
Aurelius, Persoonlijke notities. Ergens in de jaren negentig kreeg ik De wereld van Sophie cadeau. Was het nodig dat het 
meer dan 25 jaar vrijwel dicht bleef, zoals dat luik? Ik lees en verwonder. Sophie had Willemijn kunnen heten.

Nieuwe Vrienden stellen zich voor

Willemijn 
van Gaalen
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Vrienden Subsidie Nieuws 
Eind september is de tweede subsidieronde van 2022 afge-
sloten. Het Centrum voor Kinderfilosofie Nederland (CKN) 
ontving een bedrag voor het project ‘Vind en verbind de 
kinderfilosoof’. Het CKN heeft een start gemaakt met het 
certificeringssysteem voor kinderfilosofen. Parallel daar-
aan wil ze haar website vernieuwen om de diensten van 
gecertificeerde kinderfilosofen zichtbaar en bereikbaar te 
maken en het onderling contact tussen de kinderfilosofen 
te faciliteren ten behoeve van samenwerking, kennisover-
dracht en verdere kwaliteitsontwikkeling.  

De tweede toekenning betrof de Stichting Publieke Fi-
losofie. Dit is een nieuwe Stichting die tot doel heeft om 
een stabiele organisatorische en financiële basis te zoeken 
voor het in stand houden van de Amsterdamse Nacht van 
de Filosofie. De toegezegde subsidie van Vriendenvereni-
ging stelt de stichting in staat om in 2023 uit te zoeken of 
en hoe dit kan lukken.   

Zoals eerder vermeld, is de jaarcyclus voor de subsidie-
aanvragen verschoven zodat die beter in de pas loopt 
met de landelijke filosofiekalender. De uiterste data voor 
het inleveren van subsidieaanvragen voor 2023 zijn 1 april 
voor de eerste en 1 november voor de tweede ronde. Ter 
overbrugging is eind van dit jaar eenmalig een derde ron-
de ingelast. Over de binnengekomen aanvragen brengt de 
Subsidie Advies Commissie (SAC) begin december advies 
uit, waarna het bestuur half december beslist.  
 
Ondertussen lukt het steeds beter om met de organisaties 
die een Vriendensubsidie ontvangen afspraken te maken. 

Ze schrijven een bijdrage voor het Vriendenmagazine of 
geven een presentatie in onze filosofische cafés. Zo krij-
gen onze Vrienden een beeld van de toegekende subsi-
dies. Enkele organisaties zetten de aankondiging van onze 
subsidierondes op hun eigen website. Steeds vaker horen 
we hoezeer zij het waarderen dat er een fonds is voor de 
financiering van publieksfilosofische initiatieven. Steeds 
vaker krijgen we een uitnodiging om aanwezig te zijn bij 
die initiatieven. 

Zo waren we op 17 november bij de uitreiking van de Spi-
nozalens 2022 aan Martha Nussbaum voor haar werk over 
de ‘capabilitybenadering’. Daar werden ook de winnaars 
bekend gemaakt van de mede door de Vrienden gefinan-
cierde scholierenwedstrijd ‘Designing the digital good’. De 
winnaars hadden zich door literatuurstudie en interviews 
verdiept in de digitale en sociale obstakels voor jongeren 
met autisme en presenteerden kort hun ontwerp voor een 
prikkelarme telefoon met sociale hulpfunctie. Meer infor-
matie hierover is te vinden op www.spinozalens.nl.   

De leden van de Subsidie Adviescommissie zijn op dit
moment:

 � Fred Ahsmann
 � Carry Pannekeet
 � Eite Veening
 � Lideke Willenborg

Er is momenteel één vacature.

Door Carry Pannekeet

Boeiend!
iFilosofie, recensies over filosofieboeken die de moeite waard zijn

Door Sanne Rombouts

Goede publieksfilosofische boeken onder de 
aandacht brengen, dat is de missie van iFilo-
sofie. Dit digitale tijdschrift van de ISVW is in-
middels toe aan haar 66e editie vol recensies 
en interviews. Een aantal keer per jaar komt de 
(filosofisch geschoolde) redactie op de ISVW bij 
elkaar om te bepalen wie welk boek onder de 
loep wil nemen. Criteria daarbij zijn dat het boek 
in het Nederlands verschenen is, dat het redelijk 
recent verschenen is (niet ouder dan een jaar) 
en dat het lezenswaardig is. ‘We recenseren al-
leen wat de moeite waard is’, is het credo. Aan 
sterren uitdelen doet iFilosofie niet, want, in de 

woorden van de hoofdredacteur, ‘boeken keu-
ren als waren het afhaalpizza’s is een belediging 
waartoe we ons niet verlagen’. Ieder redactielid 
schrijft recensies en eventueel interviews over 
boeken die hem of haar interesseren. Florian, 
Marthe (nu tijdelijk vervangen door Martha) en 
Gert Jan nemen respectievelijk de hoofd-, bu-
reau- en eindredactie voor hun rekening. Het re-
sultaat is een digitaal tijdschrift dat elke een tot 
twee maanden verschijnt. Alle edities zijn online 
gratis in te zien. Nieuwsgierig? Kijk op isvw.nl/
ifilosofie en abonneer gratis via de link.
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…Dat er meer Liefde en Licht op aarde moge komen

Kerst staat bijna weer voor de deur met kadootjes en versierde kerstbomen.
In alle hectiek hoe we onze luxe geschenken bij de ander moeten laten komen.

We bestellen en kopen met Kerst meer dan ooit tevoren.
Hoop dat ons gedrag de klimaatdoelen niet zal verstoren.

Sta dan eens even stil en adem diep door.
Ben jij en ik bewust: “Waar leef ik voor?”

Ik neem je mee in mijn Kerstgedicht voor jou.
Ook al ken ik je niet, weet ik dat ik van je hou.

Wist jij, dat we in de Bron allemaal liefdevol zijn?
…echter ons ego afwijst wat heerst tussen jouw en mijn.

Wist jij, hoe “het ikje” ons onbewust, sluw en vals weet te verleiden?
…het dwingende stemmetje in ons hoofd we beter kunnen vermijden.

Wist jij, dat we iedere dag ons Zelf kunnen veranderen?
…wat we denken te moeten zoeken, nooit vinden in anderen.

Wist jij, dat je de liefde overal kunt tegenkomen? 
…geen dating-sites nodig hebt in je stoutste dromen.

Wist jij, dat je liefdevol en onschuldig bent geboren?
…jouw innerlijke wijsheid mag vertrouwen, nooit is verloren.

Wist jij, wat we onze kinderen thuis met liefde en aandacht leren?
…waardevoller is dan wat ze op school verplicht moeten presteren.

Wist jij, dat ons gedrag om wederzijds respect en meer geduld vraagt?
…vanuit innerlijke vrede we niet meteen met de schuldvraag worden belaagd.

Wist jij dat Kerst-Stress vaak tot extra emoties leidt? 
…hoe het oordeel ons beperkt tot een onzinnige strijd

Wist jij, dat we onze negatieve gedachten zelf maken?
“Pas op!” …wat niet dient, zal jou ook nimmer raken.

Sta dan nog eens opnieuw stil ...maar dan heel bewust.
Ben jij jouw gedachten gewaar, zuiver en geheel in rust?

Adem dan nog eens heel diep door. 
Voel de onschuld die je ooit verloor.

Voel …dat we niets anders hoeven te doen dan ons zelf te accepteren. 
De schoonheid liefdevol te omarmen zonder het te moeten negeren.

Voel …dat iedereen gelijk is en in eigenwaarde mag Zijn. 
Het maakt niet uit wie je bent …arm, rijk, groot of klein.
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Voel …dat je hart altijd open mag ontvangen.
Waar de liefde IS …is ook het diepste verlangen.

Voel …ons innerlijk lief, zacht, klein, onschuldig kind.
Vergeef de leugens die ons zelf hebben verblind.

Voel …hoe het ego telkens oordelend moest denken. 
Waarom kan het zichzelf geen liefde schenken?

Voel …dat er alleen Liefde en Licht in vrede kan ontstaan.
Hoe authentieker je bent, hoe mooier …hoe meer begaan.

Voel …dat eigenlijk alles Al volmaakt IS.
Zaligmakend in één grote, gezegende Bliss.

Voel …dat Kerst ons herinnert om samen in verbinding te mogen gaan.
De geboorte van kindje Jezus het nieuwe, prille begin is van ons bestaan.

Voel …hoe het bewust-Zijn ons verder brengt in het dagelijks leven.
Kunnen wij nog oprecht dankbaar ZIJN zonder iets ná te moeten streven?

Voel …dat het nooit te laat is om anders te kiezen. 
In verbinding met jezelf de ander nooit zult verliezen.

Voel …dat perfectie niet echt bestaat.
Wanneer de angst door jou heen verlaat.

Voel …heb lief, vergeef en straal je eigen sprankel in vreugde uit. 
Wees geen doemdenker, maar neem liever een positief besluit.

Voel ….dat de wereld met macht en geld van hun ‘fouten’ zouden moeten leren. 
Hoop, dat iedere oorlog met haat in onvoorwaardelijke liefde en vrede zal transformeren.

Voel …en geef jezelf alle tijd en oordeel niet te gauw. 
LEEF heel BEWUST …en laat het ego buiten beschouw. 

Dan …tot slot wil ik jullie een heel Gelukkig Kerstfeest toewensen.
Blijf allen gezond, geniet van al het moois met alle lieve mensen.

Dank voor het lezen …en tevens een Gelukkig Nieuwjaar! 
Dank mooi mens …voor jou, is dit mijn allerliefste Kerst-gebaar. 

Door Antoinette Heisen
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Ik open de voordeur en met een glimlach van herkenning over-
handigt de bezorger me het pakket. “Hè, eindelijk eens iets voor 
mij!” juich ik met enige ironie als ik weer in de hal ben. Maar die 
toonzetting komt niet over. “Niet wéér een boek!”, hoor ik mijn 
vrouw vanuit de achterkamer roepen. 

Als een kind zo blij loop ik met het nieuwe kleinood de trap op en 
ga er in mijn werkkamer eens goed voor zitten. Voorzichtig maak 
ik het open: het Politiek traktaat van Spinoza, in die prachtige uit-
gave van Ambo Anthos. Zo’n omgeslagen, dubbele kaft, heerlijk! 
Ik voel, ik ruik, ik blader. Dit is een boek dat ik allang wilde heb-
ben, maar mijn opwinding was niet minder toen ik de afgelopen 
weken Rampjaar 1672 van Luc Panhuysen uitpakte, of The Road 
van Cormac McCarthy, of Introducing Pragmatism van Cees de 
Waal, of, of… “Je koopt nu elke week wel een boek”, hoor ik nu 
vanuit trappenhuis, “je vloer zakt nog eens door!” 

Met een tevreden blik kijk ik mijn bibliotheek rond. Langs drie 
wanden staan ingebouwde boekenkasten, in klassieke stijl, tot 
aan het plafond. Honderden en honderden boeken, keurig geor-
dend naar discipline en vervolgens chronologisch of alfabetisch 
gerangschikt op geboortejaar of naam van de auteur. “Zoek toch 

eens wat vrienden op, ga naar de kroeg, ga eens wat doen!” 
klinkt het ditmaal vanuit de zijkamer. 

Liefdevol gaan mijn ogen langs al die veelkleurige en veelvormi-
ge ruggen, die uitnodigend terugkijken. Elk bindt niet meer dan 
een paar honderd velletjes papier, bedrukt met slechts eenvou-
dige tekentjes, maar openen werelden van verbeelding. Ik pak 
een willekeurig boek, de Parijse dagboeken van Ernst Jünger en 
begin erin te lezen. Opnieuw voltrekt zich het wonder: die sim-
pele symbooltjes in niet meer dan 26 variaties zijn voldoende om 
zijn rijke gedachten en intense gevoelens tot leven te brengen. 
Zijn manier van kijken en denken, zijn geest en bewustzijn, ja zijn 
menszijn opent zich. Ik probeer me in hem en zijn situatie in te 
leven, begrijp hem meestal, voel even later toch ook weer enige 
verbazing. Ja, inderdaad, precies zoals dat in een gesprek gaat.

“Ik kwam Jaap trouwens tegen”, hoor ik mijn vrouw nu met enige 
berusting zeggen, “hij wil je wel weer eens zien.” Meewarig kijk 
ik rond en bezie de geluidloze kakofonie van die talloze vrienden 
om mij heen, geduldig wachtend op de voorzetting van onze 
gesprekken. 

“Niet wéér een boek!” Door Peter Jurgens

Met een tevreden blik kijk ik mijn bibliotheek rond. Langs drie 
wanden staan ingebouwde boekenkasten, in klassieke stijl, 
tot aan het plafond.
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Team uit Huizen wint de wedstrijd ‘Desiging the Digital Good’

Met het ontwerp voor de app Livit hebben vier leerlingen van de Scholenge-
meenschap Huizermaat (Huizen) de scholierenwedstrijd Designing the Digital 
Good gewonnen. Livit moet ervoor zorgen dat jongeren met autisme minder 
last hebben van de prikkels die mobiele telefoons en apps genereren. Dat geeft 
hen de kans om – net als hun leeftijdgenoten – met anderen in contact te ko-
men via social media. Zo kunnen ze hun ‘capability’, sociale relaties aangaan, 
vormgeven. Capabilities vormen de kern van Martha Nussbaums theorie over 
sociale rechtvaardigheid en menselijke ontwikkeling.

De winnaars van de wedstrijd werden bekend gemaakt op 17 november 2022 
tijdens de uitreikingsceremonie van de Spinozalens 2022, die in Den Haag 
plaatsvond. De capability-benadering van Nussbaum, die ongekend veel in-
vloed heeft gehad in het sociale domein, vormde voor de jury van de Spino-
zalens een belangrijke reden om de Amerikaanse filosoof als laureaat voor te 
dragen voor de tweejaarlijkse Spinozalens. De prijs wordt toegekend aan een 
internationale denker die een belangrijke bijdrage heeft geleverd heeft aan de 
ethische reflectie op maatschappelijke kwesties.

De educatieve wedstrijd voor scholieren vormde de opmaat naar de uitreiking 
van de Spinozalens 2022, conform de educatieve doelstelling van de Stichting 
Internationale Spinozaprijs, initiatiefnemer van deze prijs. De Stichting organi-
seerde de wedstrijd in samenwerking met Garage 2020, een innovatieplatform 
voor de jeugdzorg, en werd mede mogelijk gemaakt door de Vereniging Vrien-
den van de ISVW. Voor de scholierenwedstrijd is de filosofie van Nussbaum 
gekoppeld aan Social Design, een beproefde methode om sociale problemen 
aan te pakken. 

De ontwerpvraag van de wedstrijd luidde: ontwerp een instrument dat de ca-
pabilities van jongeren in de digitale leefwereld bevordert. Een wereld die een 
steeds belangrijker plek inneemt voor informatieverzameling, ontmoeting en 
persoonlijke ontwikkeling. De deelnemers aan de wedstrijd werkten in teams 
van maximaal vier leerlingen. Ze bestudeerden een probleem naar keuze. De 
teams gingen in gesprek met jongeren die met dat probleem worstelen. Op 
grond daarvan formuleerden ze een ontwerpvraag over de capability die vol-
gens hen het meeste in de knel komt. Vervolgens bedachten ze een oplossing 
voor het probleem en toetsten ze die bij de doelgroep. 

Locoburgemeester van Den Haag Robert van Asten overhandigde een beeld 
van Spinoza in kunststof aan de winnende leerlingen Fabel, Lotte, Mina en 
Eveline uit Huizen (zie foto). Later die avond presenteerde hij het bronzen ori-
gineel van dat beeld aan Martha Nussbaum, die via een videoverbinding het 
publiek toesprak.

Andere finalistenteams van de ontwerpwedstrijd kwamen uit Brussel, Hengelo, 
Enschede en Den Haag. De eerste twee teams presenteerden een ontwerp dat 
een oplossing moet bieden voor jongeren die verslaafd zijn aan hun telefoon. 
Het derde team ontwierp een algoritme dat signaleert wanneer beelden van 
een geïdealiseerd uiterlijk op social media ‘nep’ zijn. Het vierde team bedacht 
de website LHBTQI+-wat?, een soort Wikipedia voor iedereen die vragen heeft 
over gender en seksuele identiteit. In totaal deden 22 klassen uit Nederland en 
Vlaanderen mee aan de wedstrijd. Voor meer informatie over de ontwerpwed-
strijd, het juryrapport en de Spinozalens, zie www.spinozalens.nl.

Door Regine Dugardyn
Projectleider Designing the Digital Good-
Foto Laura Abbink
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Colofon
Het Vriendenmagazine beoogt het volgende: De verbinding stimuleren tussen mensen met belangstelling voor publieksfilosofie, 
de Vrienden in het bijzonder, het breed delen van filosofisch- en maatschappelijk betrokken verhalen, opvattingen en ervaringen. 
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Het volgende Vriendenmagazine verschijnt in maart 2023 en heeft als thema: ’Jong en wijs’
Kopijsluiting van de maarteditie is 19 maart 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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