
Kees Schilder; opa, vader, medemens 
Wat is vrede voor Kees? 
‘Dat antwoord heb ik nooit direct paraat. Wel beelden. De 
oudste beelden zijn: met mijn vader mee naar de 4 mei 
herdenking vlak na de 2e wereldoorlog. Later, toen bleek hoe 
complexe begrippen als vrede, veiligheid en vrede met elkaar 
verbonden zijn, maar ook door elkaar heen lopen en soms 
elkaar tegenspreken, kwamen daarbij begrippen als 
rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Aantasting daarvan 
leidt tot onvrede. Deze onvrede herkennen, benoemen en 
bestrijden zie ik als een maatschappelijke opdracht. Wat ik zie 
in het maatschappelijke debat, is dat mensen vaak tegenover 
elkaar staan en op een gewelddadige manier met elkaar in 
discussie gaan. Ik ben er van overtuigd dat we voor het 
oplossen van grote problemen als duurzaamheid, veiligheid 
en ongelijkheid op een andere manier met elkaar moeten 
overleggen. Naar elkaar moeten luisteren, elkaar niet moeten 
veroordelen, maar juist op zoek moeten gaan naar wat ons 
verbindt’. 

Dagritme. 
'Vroeg opstaan. Daarvan genieten. Vaak eerst sporten, 
ontbijtje, krantje. Vroeger vaker, maar nu nog maar eens per 
week oppassen op kleinkind. Twee dagen per week naar het 
Van Abbe museum, één keer als gastheer en één keer als lid 
van het koor (zanger/gitarist).Wij geven bij voorbeeld een 
gezongen rondleiding. Verder doe ik ook nog 
vrijwilligerswerk voor thuisadministratie Kempenland’. 

Ubuntu 
'Ik ben geïnspireerd door de ideeën vanuit de Afrikaanse 
filosofie, samengevat in het begrip Ubuntu: 'Ik ben, omdat 
wij zijn'. Zo ben ik door een vriendin een aantal jaren geleden 
uitgenodigd voor een festival op het landgoed De Paltz. Daar 
vertelden een aantal mensen over voorbeelden van Ubuntu in 
Nederland, kleine gebeurtenissen waarbij iemand er op een 
cruciaal moment is voor een ander. Er zijn zo veel mensen 
die, zoals Greta Thunberg, op een moedige manier, tegen de 
stroom in, een bijdrage leveren aan een vreedzamere wereld. 
Ook mensen als Mandela en Tutu hebben mij geïnspireerd. 
Door het organiseren van de dialoog probeer ik op mijn eigen 
manier bij te dragen aan het SAMEN bouwen aan een veilige, 
vrije wereld’. 

Kees is getrouwd met Hanny, 
vader van drie kinderen en opa van 
zes kleinkinderen. Sinds een paar 
jaar met pensioen. Voor die tijd 
was hij trainer voor 
ondernemingsraden in de zorg- en 
welzijnssector. Hij is actief binnen 
het Humanistisch verbond, waar 
hij vooral in en rond Eindhoven 
meerdere activiteiten organiseert. 
Is een enthousiast pleitbezorger 
van de dialoog, als een niet-
gewelddadige manier van 
gesprekken voeren. Daarnaast 
vrijwilliger bij de 
Thuisadministratie in de Kempen. 
Zijn hobby's: wandelen, muziek 
maken (gitaar, draailier, zingen) en 
museumbezoek. 



Éen om samen te delen 
‘Het grote verhaal is volgens mij: 'We zijn als mensen één om deze aarde samen te delen. En 
steeds meer zie ik dat nog groter: 'We zijn met alles wat leeft, met de hele kosmos één om 
samen te mogen delen en te leven'. We zijn deze week getuige van commerciële 
ruimtevluchten. Het is zorgwekkend om te zien, hoe de rijkste mensen van de wereld zich 
deze mogelijkheid tot extreme ruimtereizen toeeigenen. Vanuit het liberalisme heeft een 
kleine minderheid aan rijken zich tegen de gemeenschap gekeerd. Laatst las ik een 
krantenartikel van Joke Hermsen over de lossere Coronaregels met als hoofdvraag : 'is de 
vrijheid die ik nu neem ook goed voor anderen?' Dat is een vraag voor arm en rijk. Dat is 
eigenlijk een vraag die we ons moeten stellen bij al ons doen en laten. Het is, zoals de filosoof 
Levinas zegt, de ander die ons aanziet en ons voortdurend vraagt wat we aan het doen zijn’. 

Het moet anders 
‘Terwijl we hier zitten werd 232 jaar geleden de Bastille in Parijs bestormd. Heeft dat 
elementen van vrede opgeleverd? 
Onrecht moet benoemd worden. Soms moet je je duidelijk uitspreken, zoals in onze tijd over 
de grote ongelijkheid in de wereld. Maar geweld loopt altijd uit de hand. Mijn grote 
voorbeelden, Mandela, Ghandi, Tutu, hadden dat geweld niet nodig om toch bij te dragen aan 
een fundamentele verandering. 
Een revolutie kan dat in zich hebben. Maar ook toen liep het uit de hand. Het heeft wel veel in 
gang gezet. Maar er werd ook telkens een zeer hoge tol betaald. Het moet geweldloos. 
Verhalen vertellen en daarmee inspireren is vreedzamer. Elk klein ding telt. De goede 
verhalenverteller maakt de grootste stappen naar vrede. Misschien wel grotere dan 
boekenschrijvers. Maar toch hoop ik dat er geschreven blijft worden, want ik lees heel graag. 
Veel oerverhalen en veel filosofisch denken zijn gebaseerd op de gedachte: 'ik weet dat ik 
niets weet'. Dat geeft ons ruimte om verhalen te bedenken. En dan om onszelf en elkaar steeds 
te bevragen. Ik vind het mooie van de dialoog, dat je mensen bij elkaar kunt brengen om hun 
verhalen te vertellen en naar het verhaal van de ander te luisteren.  
Ik ben optimistisch. Hoe droevig de zaken er ook voor staan. Er is een groeiend besef dat het 
in de westerse wereld anders moet. En er is een grote groep jongeren, die hopelijk nog een 
lang leven voor de boeg hebben, die gereed staat om het morgen ook daadwerkelijk anders te 
doen. Ik word er zelf ook door gemotiveerd’. 

Film-/lees-tip:  
Socrates en Òrúnmìlà van Sophie Bósèdé Olúwolé 
In haar boek deelt filosoof Sophie Bosède Olúwolé haar ontdekkingen over de Afrikaanse 
filosoof Òrúnmìlà, die leefde ten tijde van Socrates. Beide filosofen hebben zelf geen woord 
op papier gezet. Hun werk vertoont opvallende inhoudelijke overeenkomsten en interessante 
verschillen. Òrúnmìlà gaat ervan uit dat verschillende elementen elkaar aanvullen en niet 
oppositioneel zijn, dat 'onszelf en elkaar' een minder concurrerende, maar meer 
samenwerkende, meer inclusieve vooronderstelling had. 
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