
Programma 
 
Dag 1 
 

 
Inleiding: Filosofie Oost / West 
Filosofie als onderzoeks- en oefenpraktijk, een manier van verstaan met een 
zijnsbesef en een bijbehorende levenshouding als ‘effect’ 
Inleiding: Westerse filosofie I 
Van Plato via Descartes naar Nietzsche: het zelf als psuche /soma, als mens 
/corpus en als Leib 
Boogschieten I 
Bespreking: Antonio Damasio 
Het zelf: een lichaam met hersen- en zenuwstelselcapaciteit en het protozelf 
dat als ‘niet-ik’ pre-reflexief en niet-talig voelt dat het er is en wat er hier-en-
nu gaande is 
Inleiding: Haiku schrijven  
Haiku schrijven I 
Gesprek 
 

Dag 2 
 

 
Inleiding: Oosterse filosofie 
Het taoïsme, het boeddhisme en het zenboeddhisme: het zelf als in wording 
en in verbindingen 
Boogschieten II 
Bespreking: Lao Zi, Boeddha, Nagarjuna en Dogen Kigen 
Het zelf als (n)iets, vorm en leegte en nietsheid 
Haiku schrijven II 
Gesprek 



 

Dag 3 
 

 
Inleiding: Westerse filosofie II 
Van Heraclitus naar Rosi Braidotti: het zelf als in verbindingen en in 
wording 
Boogschieten III 
Bespreking: Martin Heidegger 
Erzijn als in wording zijn, ‘zichzelf vooruit al zijn bij’, zijn als gebeuren 
(Ereignis) waar je deel van uitmaakt 
Haiku schrijven III 
Gesprek 
 
Dag 4 
 

 
Inleiding: Oosterse filosofie II 
De oefenpraktijk als verwerkelijking van de werkelijkheid 
Bespreking: Dogen Kigen 
Shobogenzo  / Genjokoan : spreuken over de werkelijkheid van het hier 
en nu, van ieder nieuw moment, over de verwerkelijking van de 
werkelijkheid,  
Boogschieten IV 
Bespreking: Dogen Kigen 
Shobogenzo / Uji :  zijn-tijd, over de tijdlijkheid van al het zijn, van het 
zelf 
Haiku schrijven IV 
Gesprek 
 
Dag 5 



 
Terugblik 
Haiku schrijven V 
Gesprek 
 
De Summer School wordt begeleid door 
 

 
Jac Rongen (schutter / schrijver) – hij studeerde massacommunicatie en –
psychologie, Als coach werkt hij zowel in het bedrijfsleven als in de not-for-
profit. Zijn coachsessies hebben vaak plaats tijdens het wandelen of boog-
schieten. Vorig jaar verscheen van hem Haiku’s van de vertrouwensfluisteraar.  
Zie: https://rongen.com 
 

 
Jan Flameling (filosoof) – hij studeerde wijsbegeerte in Groningen, Keulen, 
Berkeley en Amsterdam. In maart 1994 richtte hij het Filosofisch Bureau 
 Ataraxia op. Sindsdien werkt hij als docent, trainer en gespreksbegeleider. 
Zie: www.janflameling.nl 
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