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Inleiding / Introduction 
Ons lichaam vinden we belangrijker dan ooit. We hebben met z’n allen nog nooit zoveel 

gesport en we letten nauwkeurig op onze voeding. Tegelijk lijkt in ons hedendaagse 

bestaan ons lichaam steeds minder noodzakelijk: door robotisering en kunstmatige 

intelligentie worden we fysiek overbodig in het arbeidsproces. 

In Wij zijn ons lichaam onderzoek ik de betekenis van ons lichaam in het huidige 

tijdsgewricht. Ik weerleg de stelling dat de mens niets meer is dan zijn brein. Verder 

laat ik zien dat de relatie tussen de mens en de wereld om hen heen niet enkel wordt 

gevormd door onze gedachten maar ook door onze beweging en lichamelijkheid. Ons 

lichaam vormt de basis van intelligent menselijk gedrag; we denken, voelen en 

bewegen met ons lichaam, niet met ons brein. 

Doelstelling / Aim 
Wat laat sport zien over het menselijk bestaan? Wat kunnen sporters ons leren over 

hoe we bewegen, voelen en nadenken met ons lichaam? Op welke manier is sport en 

beweging gelieerd aan de filosofische geschiedenis? En wat laat dit zien over de 

waarde van sport voor vandaag de dag? 

Methode 
In mijn boek benoem ik de belangrijke raakvlakken tussen de moderne sport en de 

westerse filosofie, met speciale aandacht voor hoe het menselijk lichaam wordt 

beschouwd. Hierbij maak ik gebruik van interviews en columns van sporters, mijn 

eigen sportieve ervaring als wielrenner, neurowetenschappelijke literatuur over sport 

en hedendaagse filosofische auteurs bij wie lichamelijkheid centraal staat. 
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Resultaten 
De kruisverbanden tussen sport en filosofie laten zien dat het menselijk lichaam niet 

gereduceerd kan worden tot a.) een levenloos object zoals in de anatomische atlas, en 

b.) slechts een vehikel of instrument van het brein, de geest of de genetische code. De 

sportieve ervaring wijst op vier dimensies van lichamelijkheid: beweging, omgeving, 

mede-lichamelijkheid en zintuiglijkheid. Deze dimensies geven aan dat - zowel in de 

filosofie als in de gedragswetenschap - een bredere opvatting van het menselijk 

lichaam noodzakelijk is. 

Conclusie & Implicaties 
Met bekende voorbeelden uit de sport, psychologie, filosofie, literatuur en schilderkunst 

laat ik zien dat ons lichaam in staat is om te luisteren, en te reageren op een situatie 

zonder dat we er bewust over nadenken. Wij zijn ons lichaam helpt ons om de 

vermogens van ons lichaam beter te leren kennen, te begrijpen en te benutten. 
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