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WAAROM DIT TIJDSCHRIFT? 

Hoewel de Internationale Faculteit ooit 
begonnen is als een filosofische faculteit 
heeft zij zich langzaam maar zeker 
ontwikkeld tot een studie- en 
werkgemeenschap waarin gewerkt en 
gedacht wordt vanuit de curientieve gedachte. 

Een tijdschrift waarin we de vragen van 
“NU”  op een actuele wijze benaderd 
worden. De vragen gaan zowel over 
zingeving, maatschappelijke vraagstukken, 
transitie  en andere problemen . Vragen die 
het leven RAKEN 

Het tijdschrift is NIET gebonden aan 
bepaalde groepen of groeperingen,  maar gaat 
uit van de 
ALMENSELIJKHEIDSGEDACHTE. 

Een uitgangspunt waar plaats is voor 
iedereen. Of anders gezegd: een gedachte waar 
plaats is voor iedereen en die en waar de 
menselijke maat als “maatgevend” wordt 
gezien. 

De inhoud van het tijdschrift – waar 
overigens een ieder die denkt een 
waardevolle bijdrage aan te kunnen leveren- 
wordt gevoed vanuit het werkveld zelf, vanuit 
wetenschappelijke belangstelling en/of een 
maatschappelijk probleem dat zich aanbiedt. 

Voor suggesties, aanvullingen 
en ideeën staan we open. 

Geachte lezers. 

Bij deze alweer het mei  
nummer van 2019.  

Geachte lezers en geïnteresseerden. We zijn 
blij met de zeer vele reacties die we mochten 
ontvangen op de uitgave februari 2019. Met 
een aantal zijn we nog steeds in gesprek. Ook 
voor mijzelf heeft het geleid tot een aantal 
eyeopeners. We hopen dat ook deze uitgave 
zal leiden tot de nodige reacties. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////. 

Bij deze nog een bijdrage van dr.ir Duco 
Schreuder. Het betreft een filosofische 
gedachtegang rond het thema licht-duister. 

Ook hier geldt weer: reacties zijn van harte 
welkom. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////. 

Titel: Donkerte en duisternis. 

Auteur: dr. Ir. Duco Schreuder. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Voor alle leven op aarde is de stofwisseling 
van licht en donker vanzelfsprekend. Het is 
immers het gevolg van het feit dat de zon in 
24 uur om de aarde draait, zodat ieder wezen 
te maken heeft met afwisseling van dag en 
nacht. Nu lijkt het eenvoudig: de dag is licht 
en de nacht is donker. Maar sinds de mens 
zich bewust is geworden van de kosmos en 
haar kenmerk, is er meer bijgekomen. 
Vrijwel overal wordt het licht als de bron van 
het leven beschouwd. Licht is goed, licht is 
sterk. Het donker verpersoonlijkt het kwade, 
het ongeluk. Dat noemt men dan vaak 
duister. Het duister is meer dan alleen het 
donker, de afwezigheid van licht. In het licht 
kan men kijken, in het donker niet. Daarom 
is het duister bedreigend, beangstigend. 
Zoals Jac. van Essen dat heeft benadrukt, het 
duister is een aperte, op zichzelf staande 
ervaring. 

Maar dan doet zich iets merkwaardigs voor. 
In de moderne wereld, waarin het donker 
door de techniek van de kunstverlichting 
verdwenen is, zoekt men de het donkerte, de 
nacht. Dat klinkt als een tegenspraak.  

Het gaat echter om iets anders. Wanneer men 
‘snachts naar buiten gaat, zoekt men niet de 
duisternis, maar de sterrennacht. Immers het 
zijn vooral de sterren die het de mens 
mogelijk maken het eeuwige, de relatie met 
de kosmos, te ervaren. Daarom proberen we 
in Nederland, naast stiltegebieden, ook 
donkerte-gebieden te bewaren. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
……………………………………………………...
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

RELIGIE.  Een bijdrage van Arnold Spijker. 

Over religie is heel veel te zeggen, zowel 
praktisch als theoretisch. Ik zie de praktische 
kant van religie als een vorm van toegepaste 
filosofie Religie gaat in op de benadering van 



bestaansvragen. Die bestaansvragen kun je 
benaderen vanuit de ultimologie, als de theorie 
van de laatste dingen. Ultimologie  komt uit 
het Latijnse ultimum, het laatste, uiterste. 

We proberen die benadering te doen door 
middel van een mensbeschouwing, waarbij 
geen beroep wordt gedan op mytho-poezie. 
Mytho-poezie is een vorm van denken die 
gebaseerd is op speculatieve voorstellingen en 
begrippen. Daarmee bedoelen we een theorie te 
ontwikkelen die beïnvloed is door dogmatische 
levensovertuigingen. In feite nadenken over 
bestaansvragen. Wat betekent zoiets in een 
gesprekspraktijk in het gesprek of de filosofie 
van de laatste dingen. 

Onzekerheid, mensen houden daar niet van. 
Onzekerheid levert mensen soms een gevoel 
van angst, een gevoel van vrees op. 
Godsdienst en wetenschap proberen een 
antwoord te geven op de existentiële angst, 
bestaansangst, van de mens. 

Het probleem begint bij het formuleren van 
die antwoorden op bestaansvragen. Elk 
antwoord is incompleet en daardoor ten dele 
onjuist. Onwaar zou je kunnen zeggen. 
Wetenschap is ook niet de hele waarheid. Het 
is een versie van waarheid. Prof. Robert 
Winston zegt hierover: “De wetenschap is 
dus niet de waarheid. Het is een versie van de 
waarheid.”  Hij verdedigt wetenschap wel, 
maar wil het vooral niet als enige waarheid 
zien.. Met andere woorden: het gaat wel om 
het gezonde verstand, maar om het inzicht 
dat de werkelijkheid en waarheid groter is 
dan wetenschap en natuurlijk ook groter dan 
godsdienst. 

Zelf zie ik het zo: Begin met je mond te 
houden. Begin te beseffen dat je niet de hele 
waarheid kent. Ik hanteer hiervoor de eerste 
tao van Lau Tze: “ Elke tao die benoemd kan 
worden, is niet de echte tao”. Dit betekent 
voor mij wel dat je mag en misschien zelfs 
“moet” zoeken naar antwoorden, echter wel 
in het besef van de beperkingen die dat 
zoeken met zich mee brengt. 

In de psychocurientie proberen we te 
vertrekken vanuit de wetenschappelijke 
feitenkennis van vandaag. Dit betekent vaak 
het loslaten van eerdere overtuigingen. 
Vanwaar het belang van dit loslaten?  De 
mens werd van oorsprong geconfronteerd 
met een hem overweldigende natuur waarop 
hij geen antwoord had. Om hierop toch een 

antwoord te kunnen geven ontstaan er tal van 
rituelen en overtuigingen. Op zichzelf is er 
niets mis met overtuigingen en ideeën, 
zolang je de betrekkelijkheid ervan beseft. 
Bombardeer je ze echter tot waarheid dan 
krijg je een systeem dat je vervolgens weer 
tot problemen kan leiden. 

Het gaat om het inzicht dat dezelfde 
werkelijkheid op een andere manier kan 
worden bezien. In je gewoonte patroon besef 
je dit vaak onvoldoende. Je benadert de 
werkelijkheid als gekend. In feite ga je 
onachtzaam met de werkelijkheid om, terwijl 
de werkelijkheid hooguit bekend voor je is, 
want in wezen zie je maar een fractie van alle 
facetten. 

De werkelijkheid is hypercomplex waardoor 
de taal tekort schiet. Stilstaan, anders leren 
kijken opent een poort naar een “nieuwe” 
werkelijkheid. Niet echt nieuw, maar je kijkt 
alleen anders en ziet daardoor iets anders! 
Dit is het wezen van de curientologie! In de 
religiologie gaat het dan ook niet om “de zin 
van het leven”, maar over “je zin in het 
leven”. 

Daarom tot slot nog deze religiologische 
opmerking en vraag: Vinden we ooit een 
antwoord op de vraag wie ik ben? Mensen 
gaan gemaskerd met zichzelf om en zijn 
daardoor zichzelf een raadsel. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////. 

PSYCHOCURIENTIE= te beschouwen als 
toegepaste filosofie. 

Het was prof. Dr. Jac. vn Essen – de 
grondlegger van de psychocurientie-  die de 
klacht-hapering theorie ontwikkelde door te 
stellen dat door de cliënt een klacht wordt  
geuit waaronder de hapering verscholen ligt. 
Deze “hapering” heeft vaak met de 
“levensfilosofie te maken”: met andere 
woorden – hoe hij/zij zichzelf ziet en bekijkt 
in het leven. 

“TAAL” kan een instrument zijn om iemand 
te kunnen helpen, dat wil zeggen “taal-
geven-aan” het probleem dat het leven 
moeilijk maakt. Door het “geven van een 
andere taal” kan men inzicht krijgen in het 
probleem en op een andere manier leren 
kijken naar dat wat het leven “bemoeilijkt”. 
Zo kunnen we psychocurientie beschouwen 
als toegepaste filosofie. 



////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Bijdrage van Greet Snel 

Taal en tijd 

////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Enkele gedachten over tijd. 

Augustinus sprak de gedachte al uit: indien 
er niets voorbij zou gaan, is er geen verleden 
tijd; indien er niets op komst zou zijn zal er 
geen toekomstige tijd zijn; indien er niets 
zou zijn zou er geen tegenwoordige tijd zijn.  

Zolang de wereld bestaat wordt er al 
nagedacht over tijd. In alle culturen. De 
“geschiedenis” door denken filosofen, 
theologen, natuurkundigen en kunstenaars 
en vele anderen na over dit fenomeen. 

Kant “verplaatste” al de “tijd” en “ruimte” 
naar de menselijke geest. Ook Wittgenstein 
ging uit van het individu. Hij stelde: ieder 
individu is aangewezen op andere mensen. 
Communicatie is van fundamenteel belang. 

Taal en tijd zijn nauw met elkaar verbonden. 
TAAL maakt het mogelijk om te reflexteren 
op verleden en toekomst.  Zij draagt de 
traditie, cultuur, normen en waarden over en 
zorgt daardoor voor een dynamische 
continuïteit  in overdracht en communicatie. 

Tijd verandert voortdurend door 
communicatie  de wereld en het wereldbeeld 
waarin we zelf wonen en aanwezig zijn. Het is 
door het steeds weer vragen stellen en 
probleemoplossend vermogen dat maakt dat 
handelingen en activiteiten die daaraan vooraf 
gingen tot vernieuwingen kunnen leiden die 
de maatschappelijke, culturele, sociale en 
economische werkelijkheid doen veranderen. 
We denken hierbij nu vooral ook aan de 
robotisering  en verdergaande digitalisering. 
Anders geformuleerd: wij “de mensen van 
heden” zijn degenen die het verleden 
veranderen en de toekomst een nieuwe 
dimensie geven. 

Vergaarde kennis “blijft echter bestaan” en 
wordt aangepast al naar de tijd en de taal 
veranderen onder invloed van de 
veranderingen die plaats vinden. Maar ook 
waar is dat de “kloktijd” en de “rechtlijnige 
tijd” als geboren worden; sterven, 
planningstijd blijven bestaan.  Zo blijft 

“taal” een taal van herinneringen, opgesloten 
liggend in ons collectief geheugen. 

Tijd en taal zijn dan ook niet te beschouwen 
als statisch of lineair  maar zijn te zien als een 
dynamisch proces in het leven van alle 
generaties. De tijd wordt zo een actieve 
medespeler in onze cultuur, zij vormt op die 
wijze steeds weer een verleden, neen: zij 
schept het verleden maar ook de toekomst van 
de komende generaties. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////.
////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////
AANKONIGING. 

Het ligt in de bedoeling om in het najaar – op 
een centraal gelegen plaats- een tweetal 
workshops te organiseren. 

Het ene zal als thema hebben: 
onbevangenheid en uitgaan van de 
methodiek van de toegepaste filosofie. (Zie 
artikel religie). 

Het andere zal als thema hebben: hoe vormen 
we een op vertrouwen gestoeld team. 

Blijft u de aankondigingen volgen. Mocht u 
belangstelling hebben vraag dan verdere 
informatie op: lwscuria@gmail.com 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

Op de voorgaande uitgave mochten we veel 
reacties ontvangen. We zijn daar altijd even 
blij mee, zoals kritische als opbouwende. Het 
is op die wijze dat we het tijdschrift steeds 
“meer af kunnen maken”. Mogen we ook 
deze keer op reacties kunnen rekenen. Ook 
goede ideeën en artikelen zijn van harte 
welkom.	  


