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De Stichting voor Empirische Logica en Analytische Filosofie heeft in 2016 de beschikking gekregen over 

financiële middelen om de intellectuele erfenis van de filosofe Else Barth (1928 – 2015) bekendheid te 

geven. Deze middelen zijn afkomstig uit de erfenis van het echtpaar Else Barth en Henk Misset. De 

afwikkeling van deze erfenis heeft lang geduurd en is zelfs eind 2017 nog niet volledig voltooid. Wel is 

het deel van de erfenis dat voor bovenstaande doelstelling was gereserveerd beschikbaar gesteld door 

notaris Kuhlmann. 

De Stichting is op last van het testament ook gevraagd twee bestuursleden af te vaardigen voor het 

bestuur van de Barth-Misset Stichting. Deze Stichting heeft tot doel het dierenwelzijn van vee  te 

verbeteren. Samen met twee bestuursleden werkzaam bij de Dierenbescherming hebben Else de Jonge 

en Jacob Bouwman van de Stichting zitting genomen in het bestuur van deze Stichting voor 

dierenwelzijn van vee waarvan Else Barth en Henk Misset bij leven het bestuur vormden.  

De Stichting is door de notaris gevraagd in de computers, boeken en papieren van het echtpaar de 

intellectuele erfenis van Else Barth veilig te stellen. Bestuursleden van de Stichting hebben hiervoor de 

opslagbox  van het echtpaar in Groningen en het appartement in Amstelveen doorzocht en zoveel als 

verband hield met de filosofie van Barth in eerste instantie opgeslagen in Smilde. Vervolgens is dit 

materiaal doorgenomen en opgeruimd. Op de computers stonden nog enkele niet gepubliceerde 

manuscripten  en de digitale versies van haar publicaties. 

De Stichting heeft de ANBI-status aangevraagd. Om aan de vereisten voor deze status te kunnen 

voldoen is een website ontwikkeld en zijn de statuten van de Stichting gewijzigd. De ANBI-status is 

toegekend. 

Het bestuur heeft twee projecten gestart. Het eerste heeft als doel de filosofie van Else Barth opnieuw 

toegankelijk te maken voor een breder  publiek. Hiertoe wil de Stichting de essays die Barth in de loop 

der jaren in verschillende kranten en tijdschriften publiceerde in één bundel verzamelen. Er is hiervoor 

een uitgever gezocht en gevonden. De bestuursleden Else de Jonge en Wouter Slob hebben de 

samenstelling van de bundel ter hand genomen. De bundel is eind 2017 naar de uitgever gestuurd. Het 

is de bedoeling dat de bundel in het voorjaar van 2018 verschijnt. De Stichting wil bij verschijnen een 

boekpresentatie organiseren. Ook hiervoor zijn plannen gemaakt in 2017. 

Het tweede project wil het door Barth ontwikkelde onderzoeksveld van empirische logica verder 

brengen. Jan Albert van Laar is samen met Allard Tamminga en Jacob Bouwman de organisatie van een 

seminar gestart. Het plan is aan te sluiten bij 3e European Conference on Argumentation (ECA). Binnen 

deze conferentie organiseert de Stichting een workshop en een publiekslezing. Het empirische 

onderzoek naar redeneerstijlen zal in deze onderdelen aandacht krijgen. De verwachting is dat deze 

conferentie in juni 2019 plaatsvindt. 

Veel is in gang gezet deze eerste twee jaar. In de komende jaren gaan we hier hopelijk goede resultaten 

van zien die de bijzondere filosofie van Else Barth opnieuw onder de aandacht brengen. 

 


