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DENKEN OVER LICHAAM EN GEEST

Spreker: prof. em. dr. Palmyre Oomen (Eindhoven, Nijmegen)
In deze cursus buigen we ons over de fascinerende relatie tussen lichaam en geest (of breder: tussen
tussen materie en geest, of tussen lichaam en ziel).
Die relatie wordt van oudsher in de filosofie doordacht. Reeds Plato (428 - 348vC) hield er zich
uitgebreid mee bezig, en zo ook – doch behoorlijk anders – zijn leerling Aristoteles (384 - 322vC). Een
grote wending in het denken kwam er met René Descartes (1596 - 1650). Toen werden lichaam en
geest voor het eerst gezien als twee van elkaar onafhankelijke substanties, behorende bij twee
domeinen waar de relatie niet tussen te denken is. Met deze ‘cartesiaanse erfenis’ worstelt de
filosofie nog steeds, zoals zichtbaar in de huidige ‘philosophy of mind’.
De eerste avond bezien we de lichaam-geest thematiek vooral filosofie-historisch. We gaan nader in
op de onderling verschillende ideeën van Plato en Aristoteles en hun latere doorwerkingen.
Vervolgens besteden we ruim aandacht aan de de omwenteling teweeggebracht door Descartes,
zowel aan de redenen voor die omwenteling als aan de ingrijpende gevolgen daarvan voor het
denken over ‘lichaam’, over ‘geest’ en over hun (niet)relatie.
De tweede avond bezien we de verschillende posities die er ten aanzien van het lichaam-geestprobleem in de huidige ‘philosophy of mind’ en ‘philosophy of nature’ worden ingenomen:
dualistische, monistische en mengvormen. Het vraagstuk van het reductionisme (bv. alle geestelijke
fenomenen zijn te herleiden tot hersenactiviteit) komt daarbij aan bod, zowel de pro’s als de
contra’s. Tot slot wordt ingegaan op hedendaagse natuurfilosofische pogingen om met gebruik van
systeemdynamische inzichten (zoals emergentie en zelf-organisatie) het denken vlot te trekken.
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Personalia
Palmyre Oomen (1948) is filosoof, theoloog en bioloog. Zij promoveerde in Nijmegen op een studie
over de betekenis van de ‘procesfilosofie’ van Alfred North Whitehead voor de theologie.
Tot 2013 was zij Thomas More hoogleraar Wijsbegeerte aan Technische Universiteit Eindhoven en
daarnaast senior-onderzoeker 'Theologie & Natuurwetenschap' aan de Radboud Universiteit
Nijmegen. Haar onderzoeksterrein omvatte o.a. natuurfilosofie, (on)vrijheid van de wil, naast vele
theologische thematieken. Zij is lid van de Wetenschappelijke AdviesRaad van de WKE.
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