
Vruchten van speeldagen 

Deelnemers aan het Filosofisch Café 

Heart and Head 

Instead of a diet  

of water and bread, 

feel with your heart. 

Think with your head. 

After all 

the words have been said, 

after our hungers 

have been fed 

and our hearts  

have been led 

by the wisdom 

of the head 

instead of fighting 

the two are wed. 

Love is alive 

and not dead. 

Henry Muldrow, 3 juni 2016 

 

Leerdicht over De weg naar geluk 

Hoe kun je de stroom en het stromen tegelijkertijd zijn? 

Ik geef me er aan over 

Niet te scheiden zijn zij: 

de stroom ontstaat door het stromen, 

het stromen wordt zichtbaar door de stroom. 

De ijle hoogte lokt vanuit de verte, 

het maakt me eenzaam, 

koud, versteend. 

De adelaar, mijn reisgezel, 

laat me zien dat vleugels mij dragen, 

en niet alleen mij. 

Hij brengt me bij het water, 

voortdurend in beweging, 

sprankelend van frisse schoonheid 

mijn gezicht weerkaatsend. 



De brug leidt mij verder 

naar de overkant, 

daar waar de ander te vinden is 

de eenzaamheid voorbij. 

Te midden van het vele 

licht een klavertje vier op; 

handreiking naar geluk 

dat schuilgaat in kleine dingen. 

de schoonheid van het detail 

het keert altijd terug, 

nooit zal ontbreken 

de vreugde om het kleine. 

Het water overspoelt de aarde 

en maakt haar vruchtbaar, 

vlucht voor het vuur, 

verdampt tot lucht 

en vindt opnieuw bedding in de vaste grond. 

Enkel beweging maakt vormloos, 

verstarring dreigt waar beweging stolt. 

Geluk is het samen gaan 

van beweging en stabiliteit. 

Riek van Haeringen 

 

Ik ben de boom in de aarde, 

groei omhoog en omlaag, 

totdat haar transparante schors 

mij de doorgang zal verschaffen, 

naar de lucht en het water 

en het vuur om mij heen. 

Ik ben het rad, 

zit stil, 

en dat was dat. 

Geluk is in ieders ogen de hemel op aarde zien. 

Toon van Buren 

 

  



 

Pareltjes van levenskunst 

Cursisten van de cursus zin in filosofie 

Waxinelichtje voor Heidegger 

Een lichtje in het middaguur 

Het inspireert en is niet duur 

Tijdens de speurtocht naar filosofisch inzicht 

ontstak de docente voor ons dit licht 

ter ondersteuning van het onderricht over filosofen 

staat het zich daar een uurtje uit te sloven 

Het verbeeldt wat het volgens Heidegger moet zijn 

de tijdelijkheid van zijn Da-Sein 

Bij het vangen van de waarheid in het zuivere woord 

gaat het vlammetje omhoog, onverstoord 

Een existentieel fenomeen dat hier brandt met vlijt 

zich bewust van de ernst en de eindigheid 

Ik zie de lichtgele stralenkrans voor mijn gezicht 

en ervaar nu de afstralende warmte en het licht 

ruik een zware, nadrukkelijke geur 

Het is dan, dat ik bespeur dat 

De omgeving verandert tot een wetenschapskathedraal 

tot een tempel wordt nu deze vergaderzaal 

Het onderliggende rozegewolkt papier 

wordt een marmeren altaarblad 

Aan het eind van het uur wordt het kaarsje uitgedaan 

en zijn wij vol van het geleerde naar huis gegaan. 

Marianne Wijnekus 

 

Vruchten van de doe-denk-salon 

DJB 

Waar vind ik het levensgeluk? 

Waar blijft het eeuwig draaiende rad stilstaan? 

Daar waar het draait om waar het om draait 

In het bewuste moment, om mezelf in mijn zelf genomen besluit los te laten 

De plaats waarop mijn geluk op de proef gesteld wordt is de eeuwige sneeuw, waarin ik 

versteen 

In het klieven van ijs en steen dringt de ijle lucht binnen. 

Ik ben het één noch het ander maar verander als geen ander 

Voedend voetenbad waarin de pit van mijn wakkerende vlam zich spiegelt 

Kloppende hamer in een kloppend ritme 

Dronken ervaar ik de waaier van kleuren in het gebroken licht van mijn beneveling 



In de loop van het leven versta ik mezelf in de overgave 

om door te krijgen wat mijn ingegeven omgeving aan inhoud bevat 

en waar mijn omgeven ingevingen toe leiden 

Wat ik gaandeweg doorgegeven krijg is 

dat de lijn die ik doorloop 

elk moment waarop ik me in zijn stroom onderbreek en bij haar doorsnee stilsta 

als fluorescerende stip in de tijd oplicht. 

En zo is ’t ook voor me 

in mijn leven en werk ervaar ik op dit moment de werking van het grote genot 

Een groot oogstfeest.. 

 


