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‘Potdomme,die

E
en grijze mevrouw tus-

sen de olifanten. Een

grijze mevrouw bij een

Amerikaanse Grey-

houndbus. Een grijze

mevrouw op een ter-

ras in Spanje. Het me-

rendeel van de twintig cursisten

die zichzelf vanochtend volgens

opdracht voorstelt via een vakan-

tiefoto is de pensioensgerechtigde

leeftijd op zijn minst eeeuh… be-

hoorlijk genaderd.

Het is de openingsdag van de

Zomerschool Filosofie en een

week lang zal de groep naar har-

tenlust zijn gedachtes loslaten op

het thema ‘De reis, de weg en de

bestemming’. De scheepsarts met

‘een fascinatie voor mensen in het

wild’. De gepensioneerde ‘geluks-

vogel die de hele wereld heeft ge-

zien’. Maar ook de vrouw die ‘ziek

zijn toch net zo goed een reis

vindt’ en de onlangs afgestu-

deerde student (handig te herken-

nen aan het Shut the fuck up op

zijn T-shirt) die volgende week

vertrekt op ‘wereldreis door Rus-

land en Azië’.

Al sinds 1917 kan intellectueel

Nederland zich in de bossen bij

Leusden terugtrekken voor een

gezond potje geestesarbeid op het

terrein van de Internationale

School voor Wijsbegeerte (ISVW).

Doordeweeks spekken zakenlie-

den er de kas door te overnachten

in het bijbehorende conferentie-

hotel, en dankzij dat geld kunnen

fanatieke huis-tuin-en-keukenfilo-

sofen tijdens de zomerweken (en

in het weekend) tegen een gere-

duceerde prijs onderwijs genieten

van de beste docenten. Of, om het

‘in PVV-termen te douwen’, zoals

cursusopperhoofd Erno Eskens

met zichtbare trots omschrijft:

,,Wij zijn de linkse hobby die zich-

zelf bedruipt.’’

In het klaslokaal is docent Ca-

rolien van Bergen inmiddels be-

gonnen aan haar inleidings-

praatje. ,,Reizen is je leven even

tussen haakjes plaatsen,’’ zegt ze.

,,Er gebeurt iets met je. Van je ver-

trouwde zelf steek je over naar

een gebied waar je op de proef

wordt gesteld. Je creëert ruimte

om te experimenteren en wellicht

te veranderen.’’ De klasgenoten

knikken instemmend of krabbe-

len hier en daar een woord of zin

in hun notitieblok. ‘Ontvankelijk-

heid’. ‘Zelfbepaaldheid’. ‘De weg

naar buiten is de weg naar bin-

nen’.

Na de pauze – koffie van het

huis – is het tijd om met zeven-

Je kunt ’s zomers die langverwachte droomreis
maken. Je kunt ook eenweek terug in de
schoolbanken om te filosoferenwat het nut
van reizen eigenlijk is.
Tekst:Matthijs Meeuwsen Foto’s: Cor de Kock

ZOMER-
SERIE (2)
Waarom je
hersencellen
op de nulstand
zetten? Een
vakantie leent
zich prima om
kennis te ver-
garen of om
jezelf nieuwe
vaardigheden
aan te leren.

Voor de tweede
aflevering van
de serie
Een leerzame
zomer ging
Reiswereld een
dag op filosofie-
cursus.

Toch liever
naarhet
buitenland?

BOEMELEN &
BALLET

Operareismet
de trein
Het summum voor liefhebbers

van kunst met een keurig op-

geheven pinkje: negen dagen

boemelen in de deftige rijtui-

gen van de Golden Eagle van

Moskou via Kiev en Odessa

naar Sint-Petersburg. Onder-

weg zijn kaartjes geregeld voor

uitvoeringen in het Bolshoi

Theater, de nationale opera- en

ballethuizen van Kiev en

Odessa en het Mariinsky Thea-

ter in Sint-Petersburg. En als

de gordijnen voor de rest van

de zaal worden gesloten,

zwaaien backstage de deuren

juist open voor exclusieve

rondleidingen, privéconcerten

en culinaire toegiften. Ook aan

boord van de trein valt er te

genieten, met elke avond een

optreden van de internationale

concertpianist Alexander Blok

en meeliftende artiesten van

het Mariinsky.

incento.nl

TAAL

Italiaans leren
én wijnproeven
,,Io wille un gelati avec due bol-

letjes en un bakki. No, bakki.

No hoorntji ma un bakki sig-

nore! Peeeeeter! Ze begrijpen

me weer niet...’’ Hoe ontspan-

nend een vakantie ook moet

zijn, wie geen mondje over de

grens spreekt heeft soms plot-

seling de drang linea recta op

de terugvlucht te stappen.

Taalvakanties zijn dan ook als

paddenstoelen uit de grond ge-

schoten, maar helaas is al te

vaak het vakantie-element on-

dergeschikt aan het stampen

van woordjes in een verzen-

gend heet klaslokaaltje.

Maar bij Terra d’Arte in Italië

leer je ’s ochtends de taal in

het schilderachtige Camerino

en daarna keer je terug naar

een authentiek landgoed, net

buiten het dorpje Serrape-

trona. Daar wordt de opgedane

kennis getest op gemoedelijke

locals tijdens kookcursussen,

wijnproeverijen en sfeervolle

buitenmaaltijden. Viva Italia!

terradarte.net

mijlslaarzen door de geschiedenis

van het reizen te benen. Ander-

half uur lang gaat de klas op reis

langs middeleeuwse muizenvan-

gers, Freud, tentoongestelde Hot-

tentotten, Thomas Cook, zelfbe-

wuste kruisvaarders en de

schaamlippen van Saartje Baart-

man. Er worden feilloos parallel-

len getrokken tussen 13de-eeuwse

pelgrims en eigentijdse Lourdes-

gangers, Alexander von Hum-

boldt en moderne backpackers.

Van Bergen: ,,Hippies gingen ooit

naar Goa op zoek naar ongerept-

heid. Inmiddels stikt het er van de

all-inclusiveresorts en zitten er

nog slechts een paar hippies ver-

scholen in boomhutten. Waar an-

dere toeristen dan weer speciaal

naar op zoek gaan.’’ Gelach alom.

Lunch. Inhet charmante hoofd-

gebouwtje uit 1917 is een smake-

lijk buffet uitgestald en de cursis-

ten nemen keuvelend plaats in de

file voor de tafels. Boven de kan-

nen karnemelk, schoteltjes mos-

terdkaas en kiprollade worden

ondertussen links en rechts va-

kantie-ervaringen uitgewisseld.

,,Ik ben een ontdekkingsreiziger

dichtbij huis,’’ zegt deelnemer één.

,,In Delfzijl valt meer te ontdek-

ken dan wanneer ik het vliegtuig

naar Phuket neem.’’ Deelnemer

twee: ,,Ik was vorige maand voor

het eerst in een all-inclusivehotel,

nou ik vond het verschrikkelijk. Ik

liep gewoon te janken. Ik werd er

depressief van.’’

Wie niet voor een derde maal

een bordje frisse fetasalade op-

schept, wandelt vervolgens bin-

nen vijf passen het prachtige bos

in, waar – als we de tekst op de

placemat tenminste mogen gelo-

ven – de rosse woelmuis, gewone

baardvleermuis, Turkse tortel en

52 andere bijzondere diersoorten

leven. De rest maakt een ommetje

over het landgoed, waar werkelijk

nergens valt te ontsnappen aan de

knappe koppen van toen en nu.

De puik gestileerde kamers van

de nieuwste hotelvleugel zijn op-

gedragen aan grote denkers als

Alexander Pope, David Hume,

Thomas Hobbes en Henry David

Thoreau. Naast de bar glimmen

de ruggen van de voltallige Ency-

clopedia of Philosophy. En zelfs de

luisterboeken bij de receptie

Docent Carolien vanBergen

‘Reizen is je leven even
tussen haakjes plaatsen’

geven antwoord op vragen als:

kunnen vogels op de kop vliegen?

Terug naar de schoolbanken,
waar de hele groep inmiddels

muisstil boven een tekst van Ari-

stoteles hangt. Als het voortreffe-

lijkheidsprincipe van de wijze

Griek vervolgens in kleine groep-

jes moet worden toegepast op het

hedendaagse massatoerisme,

slaat een cursist met een scherp

getrimd kabouterbaardje een

diepe zucht. ,,Potdomme, die Ari-

stoteles zeg. Dat was me nog eens

een ingewikkeld tekstje. Ik heb

het drie keer moeten lezen.’’

De discussie komt al gauw op

de authenticiteit van het reizen,

een onderwerp dat ook op het

programma staat voor de twee

uur durende groepsdiscussie na

het avondeten.

Vrouw met hippe bril: ,,Reizen

is vaak fake. Neem nou de vakan-

tiefoto’s. Ik heb wel honderd foto’s

waarop ik breed lachend met een

wijntje en een sigaret sta. Maar

van alle rotmomenten maak je

geen foto’s.’’

Kabouterbaard: ,,Ja, de ruzies

bij het opzetten van de tent.’’

Hippe bril: ,,Reizen is een sta-

tussymbool. Mensen doen elkaar

na, ook al waren ze liever thuisge-

bleven. De vrouw die op vakantie

gaat met een zak aardappelen in

de achterbak, alleen omdat de

buurvrouw ook weggaat.’’

Stilte.

De kabouterbaard: ,,Jaha, het

leven is een hele bedoening.’’ !
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Drosteblik: Het hoofdgebouw van de Internationale School voorWijsbegeerte dateert uit 1917, maar recent werd een nieuwe hotelvleugel in
gebruik genome, die onderdak biedt aan de deelnemersvan de cursus ‘De reis, deweg en de bestemming’.

Aristoteleszeg!’
ARCHEOLOGIE

Een handje
meescheppen
Als archeologiefanaat kun je

hopen dat je op strandvakantie

in Turkije een eeuwenoude du-

kaat uit Klein-Azië in het zand

aantreft, maar je kunt ook actie-

ver op zoek. Duik bijvoorbeeld

in het stof in Israël: het land

waar de bodemschatten van

joden, christenen, moslims, Ro-

meinen en Ottomanen zelfs na

decennia van opgravingen nooit

ver weg zijn. Reisorganisatie

Djoser gaat in 15 dagen langs

diverse vindplaatsen. Hoogte-

punt voor velen is de mogelijk-

heid zelf een handje mee te

scheppen, schrapen en hakken

met de Israel Antiquities Autho-

rity. Na een spoedcursus gereed-

schapgebruik maak je vijf dagen

deel uit van het archeologische

team dat bezig is met het bloot-

leggen van een Romeins theater.

djoserthemareizen.nl

LITERATUUR &
GESCHIEDENIS

Mythisch
paard
Met Dier, bovendier schreef

Frank Westerman vorig jaar

een historische ontdekkings-

reis door de roerige 20ste

eeuw, sinds jaar en dag een

verslavend interessante peri-

ode voor geschiedenisjunkies.

Als leidraad koos hij niet de

uitgekauwde archiefverhalen,

maar de mythische Lipizzaner:

het lievelingspaard van de vor-

stelijke Von Habsburgers.

De hoogtepunten van het boek

zijn door SRC-cultuurvakanties

en De Culturele Onderneming

opnieuw van stal gehaald in

het kader van hun samenwer-

kingsverband waarbij toeristen

een stad kunnen leren kennen

door de ogen van een schrijver.

Deze trip, met Westerman als

meereizende gelegenheidsgids,

leidt van de Spaanse hofrij-

school in Wenen, via het leven-

dige Graz naar het Sloveense

dorpje Lipica, waar de knollen

hun oorsprong vinden.

Ondertussen sleurt de schrijver

de deelnemers diep in de tra-

giek van de twee wereld-

oorlogen, de grandeur van de

Donaumonarchie en andere

hoogte- en dieptepunten uit

de midden-Europese geschie-

denisboeken.

src-cultuurvakanties.nl of
decultureleonderneming.nl

! Bij de les blijven
’s Zomers organiseert
de Internationale
School voorWijsbe-
geerte op haar cur-
susterrein in Leusden
‘summerschools’ om
te filosoferen over
thema’s als bewust-
zijn, vrije wil, de
waarde van geld of
Socratische gesprek-
ken. Eenweek kost
!760, inclusief vier
overnachtingen in het
stijlvolle conferentie-
hotel en een heerlijk
diner plus dito ontbijt-
en lunchbuffet.
isvw.nl


