PROGRAMMA NRC Summerschool ‘Wij zijn ons bewustzijn, wij zijn ons brein.’
Juli 2012
Woensdag 11 juli 2012
9.45 – 10:30
Ontvangst met koffie/thee en inchecken
10.30-12.30
Jeroen Geurts over de bewustzijn en vrije wil en de samenhang met religie en moraal.
Gevolgd door discussie. Wat is er bewezen over bewustzijn door neurowetenschappers en
wat is over-interpretatie?
12.30 – 14:30
Lunch.
14.30 -15:30
Ysbrand van der Werf verdedigt de stelling 'Het bewustzijn is verklaard' Over de verdienste
van Dick Swaab e.a..
15.30 – 17:00
Erno Eskens over de geschiedenis van het bewustzijn en de ziel. De Grieken onderscheidden
drie soorten bewustzijn. De verhouding tussen die soorten bewustzijn is in de loop der
eeuwen sterk veranderd.
17.00 – 18:00
Aan de bar.
18.00 -20:00
Diner.
20.00 – 22:00
Jan Flameling over het bewustzijn volgens Daniel Dennett en oosterse denkers.
Donderdag 12 juli 2012
9.30 -12:30
Prof. dr. Ton Derksen over de argumentatiefouten van neurowetenschappers en filosofen in
het vrije wil debat. Nauwgezette analyse van de standpunten.
12.30 -14:30
Lunch.
14.30 – 16:00
Lezing door Richard Tarnas: The concept of “the unconscious” has undergone a significant
evolution in the past century, moving from a broiling cauldron of repressed instincts within the
individual to a universally shared substrate of a collective archetypal psyche, now extending to
a “psychoid” dimension within matter itself. In today’s lecture, Professor Tarnas will explore
these themes in the hope of shedding light on one of the great mysteries of the contemporary
intellectual journey.
16.00 – 17:00
Koos Neuvel interviewt Richard Tarnas.
17.00 – 18:00
Napraten aan de bar.
18.0020:00
Diner
20.00
Een aantal jonge promovendi neurowetenschappen wordt geïnterviewd over hun recente
vindingen.
Vrijdag 13 juli 2012
9.30 - 10:30
Prof.dr. Marc Slors over de kruisbestuiving tussen filosofie en neurowetenschappen.
10.30 -10:45
Pauze.
10.45 -12:30
vervolg Marc Slors en groepsgesprek.
12.30 -14:30
Lunch
14.30 -16:30
Slotdebat met Ysbrand van der Werf, Jan Flameling, Marc Slors e.a. Onder leiding van Koos
Neuvel.
16.30
Terugblik. Wat waren de eyeopeners

