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Marc Van den Bossche (2005)

“Ik ga even mijn nek uitsteken: de filosofie heeft 
zich in de loop van de voorbije eeuwen verarmd en 
verschraald door die oeroude connectie van 
geestelijke en lijfelijke perfectie binnen de vraag 
naar het goede leven uit het oog te verliezen. 

En ik draai mijn nek ook even naar de andere 
kant: onze sportbeoefening hebben wij verarmd en 
verschraald door haar niet meer te kaderen binnen 
een ethisch en existentieel-filosofisch kader.”

Sport en Filosofie







Het mechanistische lichaam



Het lichaam als programmeerbare machine
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Michel Serres, Variations sur le Corps (1999)

Not just moving or moved, our body is continually assuming a 
thousand unexpected forms: it transforms. Far from stability, it 
moves; far from movement alone, it changes; unpredictable, these 
metamorphoses, sometimes necessary, often possible, occasionally 
impossible, can only be defined as contingent […].

Lichamen in Metamorfose



Conclusie
Lichaamsbeelden achter topsport, prestatieverbetering, doping 

• Technodoping impliceert:

1. Beeld van het lichaam als programmeerbare machine

2. Beeld van sport gericht op sneller, hoger, sterker

• Leefstijlpolitiek vraagt om een andere benadering van het lichaam

• Misstanden in de sport vragen om andere manieren van denken over 
sport

• Michel Serres: Welke sport leren we onze kinderen?
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