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Afbeelding 1
Overpeinzingen van een skelet.
Uit: De humani corporis fabrica van Andreas Vesalius (1543)

DE VERLOREN DOOD
METABLETISCHE ACTUALITEIT OP DE SNIJZAAL

JAAP VAN DER WAL

'Wie niet weet van sterven
weet niets van het leven'

Inleiding
In zijn boek Het menselijk lichaam (deel I)1 toont J.H. van den Berg op weergaloze
wijze aan, hoe zich in het tijdvak van de veertiende tot de zestiende eeuw een diepgaande wijziging voltrekt in de blik van de westerse mens op het menselijk lichaam.
Het hoogtepunt, omslagpunt van deze ontwikkeling wordt gemarkeerd door de
verschijning van het klassieke werk van Vesalius De humani corporis fabrica (Over het
bouwwerk van het menselijk lichaam) in 1543. Met deze publikatie wordt de eerste,
goed gedocumenteerde aanzet gegeven tot de moderne westerse anatomie en
daarmee de basis gelegd voor de huidige westerse natuurwetenschappelijke
geneeskunde. Het jaar 1543 is een klassiek voorbeeld van een metabletisch spilmoment: een jaartal met een historisch te documenteren gebeurtenis of publikatie, die
een omslag markeert in het bewustzijn en denken van de westerse mens. De opzet
van deze bijdrage is aan te tonen dat deze metabletische omslag in denken en
bewustzijn niet enkel een cultuurhistorische betekenis heeft, maar actueel herkenbaar
is in de wijze waarop in onze huidige tijd (vaak impliciet) de mens en zijn
lichamelijkheid beschouwd wordt én dat genoemd omslagpunt op pregnante wijze
wordt 'herhaald' op het moment dat de jonge aanstaande arts in zijn/haar opleiding
wordt geconfronteerd met de lichamen van overledenen tijdens het voor de eerste
maal betreden van de snijzaal. Zoals er tussen fylogenese (het ontstaan van de
soorten) en ontogenese (de ontwikkeling van een individueel organisme) een
onmiskenbaar verband bestaat – het heeft er immers alle schijn van dat de
embryonale ontwikkeling van een individueel organisme (ontogenese) volgens
overeenkomstige lijnen en orde verloopt als de historische, evolutionaire ontwikkeling
van de soort waartoe dit organisme behoort (fylogenese) –, zo zal een dergelijk
verband ook (kunnen) gelden voor de bewustzijnsontwikkeling van een twintigsteeeuws individu en de historische bewustzijnsontwikkeling van de cultuur waarvan dat
individu deel uitmaakt.
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Een ondertitel van deze verhandeling zou kunnen zijn: 'een wetenschapsfilosofische poging om het leven te redden van onze moderne dodende blik op dat
leven'. Wanneer men op zoek gaat naar de in onze samenleving gangbare
voorstellingen omtrent leven en dood, die vaak impliciet áchter onze moreel-ethische
oordeelsvorming over zaken als euthanasie meespelen, komt men onvermijdelijk uit
bij de ommekeer in de benadering van onze eigen lichamelijkheid, die sedert Vesalius
en zijn tijdgenoten onze kijk op dood en sterfelijkheid beheerst. In het gangbare mensbeeld van deze tijd heerst verwarring over misschien wel het meest wezenlijke dat ons
bestaan kenmerkt: onze sterfelijkheid. Het wil hier dus gaan om een actueelfilosofische beschouwing over sterfelijkheid, met verwarring als thema.
Verwarring schept ook de afbeelding die de binnenkaft van menig medisch
leerboek of anatomische atlas siert.2 Het betreft hier vaak de reproduktie van een
afbeelding uit De humani corporis fabrica van Andreas Vesalius uit 1543 (Afbeelding
1, binnenkaft). Een menselijk skelet staat
rechtop, daarbij steunend op de rechtervoet, het linker been is losjes voorlangs
gekruist ten opzichte van het rechter en
steunt luchtig met de teen op de
onderlaag. Het skelet leunt met de linker
elleboog op een soort sokkel die tot
borsthoogte
reikt,
de
linkerhand
ondersteunt het hoofd. De rechterarm ligt
uitgestrekt op het sokkelplateau en de
bijhorende hand omvat een (onmiskenbaar menselijke) schedel. Hoewel het
onderhavige werk van Vesalius met recht
beschouwd kan worden als het allereerste
anatomieboek uit onze westerse cultuur
dat op een moderne wetenschappelijke
leest is geschoeid, wekt de plaat voor een
twintigste-eeuwse toeschouwer in eerste
instantie toch bevreemding en verwarring.
Een skelet dat als een dode denker van
Rodin in gepeins verzonken is over een
schedel, de eigen schedel wellicht?
Dergelijke afbeeldingen maken wij tegenwoordig niet meer. Een skelet is
tegenwoordig (niet meer dan) een
verzameling
anatomisch
nauwkeurig
beschreven en benoemde botstukken. Skeletten worden niet geacht te filosoferen,
zelfs niet te kunnen staan of steunen. Deze afbeelding toont een onmogelijkheid: een
dood skelet dat zich als een levende gedraagt. De plaat ontsiert, wat de twintigsteeeuwse beschouwer betreft, het wetenschappelijk gehalte van het meesterwerk
waarin hij is opgenomen.
Opvallend echter is dat in alle mij bekende reproducties2 van genoemde plaat
de tekst is weggelaten, die in de oorspronkelijke uitgave de sokkel siert waarop dit
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skelet schijnbaar zonder moeite lichtjes steunt. De tekst staat echter centraal in de
gehele compositie zoals door Vesalius bedoeld. Zou u haar kennen, u zou nog meer
in verwarring zijn want zij gaat over het leven. Ik wil de lezer de betreffende tekst
echter onthouden tot aan het einde van deze verhandeling. Pas dan is aan de lezer te
beoordelen of het 'per ongeluk' is dat de tekst in zo menig eigentijdse reproduktie is
'weggevallen' of dat zij is weggelaten omdat ze ons, moderne twintigste eeuwse
mensen, niet alleen onbegrijpelijk maar ook wellicht onwelgevallig voorkomt.

Mensbeeld
De achtergrond waaruit de hierna volgende overwegingen worden voorgelegd is de
wetenschap van de humane anatomie. Jarenlang mocht ik dit vak beoefenen in de zin
van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. In de 'klassieke' anatomie staat de
snijzaal, het bestuderen van de anatomie aan menselijke lichamelijke overschotten
centraal. Ik heb veel geleerd uit mijn omgaan met de doden, de lijken op de snijzaal
die, naar zal blijken, eigenlijk géén doden zijn, én met de levenden, de jonge
medische studenten die de snijzaal bezoeken teneinde kennis omtrent de levende
mens (hun toekomstige patiënten) op te doen. Als goed anatoom zal ik eerst in delen,
in de vorm van enkele anekdotes, mijn ervaringen van de afgelopen jaren en de
daarbij opgekomen gedachten meedelen. Daarna wil ik uit de delen een geheel
synthetiseren, waardoor hopelijk duidelijk zal worden dat onze moderne menskunde
alles weet van de dood, slechts weinig van het leven en nagenoeg niets van het
sterven. Dat in ons natuurwetenschappelijk, positivistisch mensbeeld – en is dat niet in
principe ons aller mensbeeld? Het is in ieder geval het mensbeeld dat onze geneeskunde domineert – het leven naar de marge van de dood is verwezen.
Gangbare mensbeelden zijn vanzelfsprekend. Niets blijft echter meer
onuitgesproken dan het vanzelfsprekende. Juist wanneer het oordeelsvorming betreft
over zaken aangaande menselijk leven en sterven, is het van groot belang bewust te
worden van impliciete aannames, standpunten waarop men zich baseert. In een
proces van meer dan vier eeuwen is het positivisme (of: materialisme) van
methodologie geworden tot impliciete levensovertuiging van velen. Aanvankelijk ging
het om wetenschappelijke methode, om manier van onderzoeken: 'laten we alleen
datgene, dat hard te maken, meetbaar is, beschouwen als object van wetenschappelijk onderzoek'. Dat is nu geworden tot dogma: 'enkel datgene bezit werkelijkheidswaarde dat meetbaar, weegbaar, hard te maken is'. In kwesties van ethische beelden oordeelsvorming is het dan van belang dit standpunt te expliciteren.
Een voorbeeld levert de moderne genetica. De vanzelfsprekendheid bijvoorbeeld waarmee tegenwoordig wordt aangenomen dat een erfelijke eigenschap
synoniem is met een stuk DNA, laat volkomen impliciet dat deze 'werkelijkheid' (die in
experiment en manipulatie slechts schijnbaar zo succesvol haar bevestiging vindt) het
eindresultaat is van een lange weg van wetenschappelijk reductionisme. Op zoek naar
datgene in het proces van overerving en behoud van eigenschappen, dat stoffelijk
meetbaar en 'hard te maken' is, kwam men uiteindelijk bij het DNA uit. Vervolgens
wordt een organisme met zijn eigenschappen gereduceerd tot een codering op een
DNA-molecule. Wie echter oog houdt voor de levende 'gegeven' werkelijkheid kan
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zien dat DNA geen eigenschappen 'heeft'. Slechts organismen – planten, dieren,
mensen, de eigenlijke 'eenheden' waarin leven zich voordoet – hebben
eigenschappen, kunnen ziek zijn, kunnen eventueel genezen. Een stukje DNA
gelijkstellen met een erfelijke eigenschap is een denkfout: men neemt de voorwaarde
voor een zaak voor de zaak zélf.
Terug nu naar het menselijk lichaam en de anatomie. Geen eeuw heeft zoveel
kennis opgeleverd over het menselijk lichaam als de huidige. Een duizelingwekkende
reeks van anatomische en fysiologische feiten is het resultaat van vele noeste
wetenschappelijke arbeid. In het kielzog daarvan is echter een even lange reeks van
verklaringen en interpretaties van diezelfde feiten meegekomen. Dat alles in het kader
van het hierboven gememoreerde uitgangspunt van een positivistische causaaldenkende wetenschap. En wie niet meer weet te onderscheiden wat feit is en wát
interpretatie, maakt gemakkelijk ongelukken, denk-ongelukken. Dan ver-denken we
ons, zoals men zich ver-stappen kan, en zitten we met een 'ver-dacht' lichaam.3 Dát
ver-dacht lichaamsbesef kan men onderkennen in uitspraken als 'mijn grijze cellen
doen het niet goed' (als excuus voor vergeetachtigheid) of 'mijn adrenaline speelde op'
(als genoegdoende verklaring voor een boosheid over het gedrag van een collega).
Waarin verschilt de laatste spreker eigenlijk van de oude Griek die zijn hand nog
gestuurd wist door goden of godinnen van wraak en woede? Uw adrenaline: wat is dat
voor grootheid, voor werkelijkheid? Voor míj althans zijn hersenen en adrenaline geen
werkelijke, eigen lijfelijke (proprioceptieve) ervaring. Is uw adrenaline de godin van de
twist in een moderne verpakking? Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Juist in het
besef en inzicht omtrent eigen lijf en lichaam komt het gangbare paradigma zo
duidelijk aan het licht. Daarom wil ik, ook al omdat anatomie mijn vakgebied is, een
poging wagen om dáár dat gangbare denken te expliciteren en aan de kaak te stellen.

Voorwetenschap
Het jaar 1543 is in dit kader een belangrijk jaartal. In dat jaar verscheen de eerste
editie van het hierboven al vermelde eerste moderne anatomieboek De humani
corporis fabrica van Vesalius, waarover later meer. In datzelfde jaar verschijnt het
standaardwerk van Copernicus De revolutionibus, dat de wereld op zijn kop zette.
Letterlijk zelfs. Voor het eerst wordt de gedachte gepostuleerd dat niet de aarde
centrum is van het zonnestelsel, maar dat de zon het hart is waaromheen de
planeten, óók de aarde, draaien. Een waarlijke revolutie in het denken over onze
aarde, over ons zelf. Van geocentrisch naar heliocentrisch denken, heet dat in de
wetenschapstheorie. Het gedachtengoed van Copernicus en de zijnen is ons
inmiddels zó vertrouwd en vanzelfsprekend geworden, dat velen met enige
geringschatting op de middeleeuwer neerkijken en zich afvragen waarom toch zo'n
eenvoudige, onomstotelijke waarheid zó lang niet gezien werd. Een kind weet
tegenwoordig beter. Een wat milder oordeel vellen de moderne wetenschapsfilosofen.
Zij beschouwen de publikatie van Copernicus als een schoolvoorbeeld van een
paradigmasprong.4 Daaronder wordt dan een omslagpunt in het wetenschappelijk
denken verstaan, waarbij een tot dan toe geldend denkraam of paradigma min of
meer plots ingeruild wordt voor een vaak geheel ander complex van uitgangspunten,
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ideeën, afspraken, voor een ánder paradigma. Kenmerkend voor zo'n omslag in het
wetenschappelijk domein is dat het vorige paradigma dan incommensurabel is met het
daarop volgende. Daarmee wordt bedoeld dat beide denkramen onverenigbaar zijn.
Een ander voorbeeld is het postulaat van de negentiende-eeuwse medicus Virchow:
ziekten dienen te worden verstaan als laesies (beschadigingen) van cellen en
weefsels. Tot dan toe gold nog de idee van 'humoraalpathologie': in de mens werkt de
verhouding van de vier lichaamsvloeistoffen of humores ('bloed', 'gele gal', 'slijm' en
'zwarte gal') gezond- of ziekmakend. Met Virchow werd deze opvatting als achterhaald
beschouwd en past(te) ook niet meer in het moderne paradigma van de ziektenleer.
Naar mijn mening is er in het jaar 1543 echter géén sprake van een paradigmasprong, dus van enkel een ommekeer in het denken van wetenschapsbeoefenaars
alleen. Er is meer, véél meer aan de
hand. Het is onjuist te stellen dat de
middeleeuwer dácht dat de aarde plat is,
dat de hemel een koepel is waarlangs de
zon en de planeten hun bewegingen
voltrekken
en
dat
de
moderne
astronomen in de voetsporen van
Copernicus en de zijnen er anders over
gingen dénken. De middeleeuwer dácht
het niet, hij ervoer het. Hij ging in zijn
denken over de wereld om hem heen uit
van de waarnemingservaring. Hij nam
voor waar wat hij waarnam. Het boeiende
is dat wij dat nu ook nog kunnen. Wie
deelneemt aan deze aarde, haar
bewoner is, op haar leeft en werkt, weet
uit de eigen ervaring dat ze plat is,
oneindig. Dat ze beweegt, met grote
snelheid om haar as draait, met nog
grotere snelheid door een heelal suist, is
absoluut geen ervaring. Integendeel! Zo'n
aarde is niet leefbaar, daar valt niet op te leven. Wil de aarde zich voordoen als een
tollende, rond suisende bol in een heelal, dan dient u de aarde, deze vertrouwde en
vertrouwen schenkende platte basis, in gedachten (of letterlijk: denk aan de ruimtevaarder!) te verlaten. Anders gezegd: de middeleeuwer leefde en dacht nog in de
wereld van de vóórwetenschap. Dat is de leefwereld, de wereld die het subject
omringt, die het met de zintuigen ontsluit, die het erváárt en waaraan het deelneemt.
Dat is de werkelijkheid van de ervaring, van de participerende observatie in wetenschapstheoretisch jargon. In die 'werkelijkheid' denk je de aarde hoogstens als
gebogen – een ieder is bekend met het fenomeen van het opdoemende schip aan de
horizon – maar in deze werkelijkheid van de eerste orde is zij 'plat' en gaat de zon (er)
onder.
Wij weten wel beter. Wij hebben met Copernicus, Descartes, Newton en al die
andere grote denkers geleerd om 'toe-schouwer' te zijn, de wereld om ons heen als
object te zien, de aarde te bekijken als zijn wij géén deel van haar. Wij nemen voor
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werkelijkheid dat de aarde rond is, de zon stilstaat en de aarde beweegt. Met onze
grondhouding van de objectiverende observatie hebben wij de ervaarbare
werkelijkheid gereduceerd tot een denkbare werkelijkheid. Anders gezegd: onze
denkervaring komt in de plaats van de waarneemervaring. Wetenschap neemt de
plaats in van vóórwetenschap. Voorwetenschap – de oorspronkelijke leefwereld van
de ervaring – is echter de oorsprong van alle filosofie en wetenschap, is een gegeven
van de eerste orde. De objectieve wereld, de wereld van de wetenschap, is een
daarvan afgeleide grootheid, is een gegeven van de tweede orde. De aarde van de
ervaring, van de éérste orde gereduceerd tot wetenschappelijke abstractie van de
tweede orde. Voorwetenschap is oorspronkelijk, wetenschap is secundair, afgeleid.
Zo verging het ook ons lichaam. Als voorbeeld moge de opvatting dienen die
de middeleeuwer had over de twee soorten – liever: twee kwaliteiten – bloed. Een min
of meer levenloze substantie die in het lichaam stroomt en van trage paarsheid is én
een bezielde substantie die door ons lichaam golft als warme, pulserende, leven
brengende kwaliteit. Onzin, roepen wij. Bloed is een vloeistof die circuleert in een
anatomisch af te grenzen stelsel van vaten, de ene keer als aderlijk (veneus), de
andere keer (diezelfde vloeistof!) als slagaderlijk (arterieel) bloed. Bloed circuleert, het
gaat om een en dezelfde substantie. Hoe weinig kennen wij ons zelf als we de middeleeuwer betichten van naïviteit, of erger nog, zoals sommige geschiedschrijvers maar
al te graag doen,5 van domheid en kortzichtigheid? Eens kreeg mijn dochter een
ongeluk en sneed de slagader in haar pols door aan een glasscherf. Wie kent niet de
paniek, die hoort bij dát bloed, dat spuitend opwelt, warm en helder, drager van grote,
levensbedreigende onrust. Eenmaal veilig in het ziekenhuis beland, was daar ook dat
andere bloed. De laborante stak de naald in een ader in de elleboog en traag
vloeiend, weinig paniek brengend, eerder geruststellend ('het is goed dat dit gebeurt')
was daar dat andere bloed. De middeleeuwer, trouw als hij was aan de participerende
observatie, kón eenvoudigweg niet op het idee komen dat deze werelden van verschil
'één pot nat' zijn. Hij bezát dan ook twee kwaliteiten bloed in het lijf, niet bedacht maar
ervaren. En wij? Hebben wij dat niet meer? Zijn we dat vergeten en hebben wij de
werkelijkheid van ons ervaarbare lijf ingeruild voor een 'werkelijker' werkelijkheid?
Waar adrenaline onze woede is en verliefdheid 'niets anders dan' een activiteit van
hersencellen in een hersenonderdeel? In dat eenvoudige 'niets anders dan' kan men
de grondhouding herkennen die de moderne wetenschappelijke blik kennelijk vereist.
Het 'nothingbutterism'6 als ideologie die breekt met voorwetenschappelijke ervaring.

Twee werkelijkheden?
Zeker, alles wat de gangbare wetenschap beschrijft van ons bestaan – ons lichaam
ook – bezit werkelijkheidsgehalte. Kan het echter zijn dat we voortdurend in het
hierboven al gememoreerde misverstand leven dat we de voorwaarden voor een zaak
nemen voor de zaak zélf? Na 1543 is de ondergaande zon een schijngestalte. Ook
het voor ieder waarneembare groter worden van haar diameter als zij de kim nadert, is
'niet echt'. Toch is het geen gezichtsbedrog: wij allen zien het, kúnnen het zien als we
willen, onontkoombaar. Maar – het is zo gauw gezegd – 'in werkelijkheid' gaat de zon
niet onder, maar draait de aarde en is de zon een (relatief) stilstaande ster op
6
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miljoenen kilometers afstand. Haar ondergaan is schijn. Met de opkomst van het
moderne westerse denken hebben wij een werkelijkheid verloren, vergeten. De wetenschappelijke orde der dingen, die uiteindelijk een gegeven van de twééde orde is,
hebben wij inmiddels zo doen uitdijen dat zij haar oorsprong – de werkelijkheid van de
leefwereld van de éérste orde – (schijnbaar geheel) heeft opgevuld en verdrongen.
Een modern wetenschapsfilosoof, J.F. Staal, zegt het zo7: 'De zonsondergang is
gebleken een wetenschappelijke mythe te zijn (hetgeen inderdaad een juiste vaststelling is; jvdw) en bezit derhalve geen werkelijkheidswaarde' (hetgeen een standpunt, een interpretatie is; jvdw). Wie durft als modern, weldenkend mens deze filosoof
nog ongelijk te geven?
Ik ken wel iemand die dat durfde. Die in zijn naïviteit, in zijn schijnbaar
middeleeuwse onbevangenheid de grote filosofen tartte. Het gebeurde enige jaren
geleden in het National History Museum te Londen. Ik bracht daar een bezoek aan
een van de groots opgezette educatieve tentoonstellingen die het visitekaartje van dit
museum zijn. Dit keer ging het over
'The human body'. In het kielzog van
hun goed bedoelende leerkrachten
werden hele schoolklassen door
zalen geleid waar de kinderen
konden leren over het 'wonder van
het menselijk lichaam'. Zo was er
ook een ruimte die in het teken stond
van het zenuwstelsel. De bekende
panelen met lampjes, de opstellingen
met
allerlei
schakelingen,
de
interactieve audiovisuele programma's, het was er allemaal. Op een
goed moment komt een Engels
jongetje van een jaar of tien deze
ruimte binnen, keurig met petje en
blazertje. Eén van de opstellingen
bestond uit een beeldscherm met
daarop de uitnodiging 'Pull the lever'
(haal de hendel over). Hetgeen het
jongetje deed. Ik was benieuwd hoe
het hem zou vergaan. Zojuist had ik
zelf de hele demonstratie die op de
betreffende
handeling
volgde,
kunnen meemaken. Een metalige commentaarstem uit een luidspreker vroeg: 'What
did you just do'? Nietsvermoedend – kennelijk had hij nog niet geleerd dat je niet met
apparaten moet praten – zei het jongetje tegen de machine; 'I pulled the lever'. Nog
voor hij evenwel uitgesproken was, ging de machine – doof voor het goed bedoelde
antwoord van het jongetje – verder en zei (terwijl er een van de bekende schema's
van de reflexbanen in het zenuwstelsel op het beeldscherm verscheen): 'You received
information, took a decision, and carried out an action' (je kreeg informatie, nam een
besluit en voerde een handeling uit). Daarop, althans dat was de opzet, volgde dan
7
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een audiovisuele uiteenzetting over input en output, over reflexen, over breinen als
'black boxes' en zenuwbanen als telefoonkabels, kortom: de hele Cartesiaanse 'rimram' over ons brein als zetel van ons bewustzijn en handelen. Nog voordat de
machine echter aan 'zijn' verhaal kon beginnen, had het jongetje hem als verbaasd en
ongelovig toegeroepen: 'Did I really do that?' en huppelde vervolgens verder naar het
volgende met aan-en-uit-flitsende lampjes aandacht trekkende 'leerapparaat'.
Ik voel wel sympathie voor dat jongetje dat (nog) geen modern mens wil zijn,
die al die anatomie en fysiologie van bedrading en hersenkwabben wél voor werkelijk
neemt en zeker niet de rug toe keert. Dat nog verbaasd kan roepen: 'Echt waar, gebeurt dat allemaal in mij als ik gewoon een handle overhaal?' Maar hij zal het nog wel
leren, dat joch, om zijn eigen ogen, zijn eigen ervaring, niet te geloven en de
werkelijkheid van de filosoof Staal werkelijker te vinden dan zijn alledaagse
subjectieve leefwereld.
Maar soms zijn ook 'grote mensen' nog wel eens hardleers. Jaren geleden
publiceerde de Nederlandse neuro-anatoom Swaab over een bepaalde kern neuronen
in de hypothalamus (een onderdeel van onze hersenen) die bij homoseksuele
mannen significant groter zou zijn dan bij niet-homoseksuele mannen.8 Er werd
luidkeels geprotesteerd. Men was verontwaardigd als zou Swaab beweerd hebben dat
homoseksualiteit (die intrinsieke autonome ervaring van het eigen bestaan) 'niets
anders dan' een kwestie van een vergrote knobbel ergens in een hersenafdeling was.
Maar is er ooit geprotesteerd tegen de ontdekking van een spraakcentrum? Jolles,
een collega van Swaab brengt het (terecht!) aldus onder woorden: 'De publieke opinie
wil maar niet erkennen dat de geest of psychologische processen uiteindelijk in
moleculaire termen te verklaren zijn'.9 Jazeker, te verklaren, maar is dat hetzelfde als
verstaan? Zoals ook de zonsondergang zich wel laat verkláren uit een draaiende
aarde, maar verstaan, in zinvolle samenhang brengen? Dat laatste is voorbehouden
aan de wereld van de voorwetenschap. Dáár heerst zingeving, verstaan van de
dingen. Wetenschap verklaart, maar sluit zingeving buiten. Materie op zich kent
immers geen zingeving, Het blijkt: de werkelijkheid van de wetenschap (werkelijkheid
van de tweede orde, de tweede structuur) past met zijn verklaringsmodellen wel in de
zinvolle samenhang van de voorwetenschappelijke wereld (de werkelijkheid van de
eerste orde, de eerste structuur), maar omgekeerd niet!
De reactie in homoseksuele kringen in Amerika op bovenvermelde publikaties
(als ook op de recente ontdekking van het zogenaamde 'homo-gen') was overigens
een andere. Daar was men trots op de 'homo-knobbel' en was de reactie meer in de
trant van 'eindelijk gerechtigheid, tot in mijn hersenstructuur is mijn homoseksualiteit
(er)kenbaar; ik heb ook anatomisch gezien een lichaam dat bij mijn bestaan past'.

Twee lijven?
Ik ben anatoom. Ik weet 'alles' van het lichaam, van uw lichaam. Waarschijnlijk veel
meer dan menig lezer van dit artikel weet ik van de zaken in dat lijf. Ik ken uw botten,
spieren, bloedvaten, organen, zenuwstelsel, enzovoort. Ik ben de deskundige, hier
spreekt wetenschap. U dient er het zwijgen toe te doen. Dat doet u ook, wanneer uw
lichaam 'hapert'. Al dan niet vol ongewisheid en zorg levert u dat lichaam in bij de
8
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dokter, laat het bekloppen, beluisteren, bekijken, in kaart brengen. Zij, de dokters, zijn
immers deskundig over úw lichaam. Ik wenste dat u riep: 'Het is niet waar. Niemand is
deskundiger over mijn lijf dan ikzelf. U, kenner van de anatomie, weet niets van dít
lichaam, dít lijf. U heeft geen weet van dit hart, deze arm, dit hoofd. Dit autonome,
door mij ervaren lichaam is alleen aan míj. Dat is niet te delen, dít weten, deze intieme
eigen ervaring'. Dan zou ik u gelijk geven, moeten geven. Uw hart, uw hartinfarct ook,
uw spieren, uw pijn zal niemand ooit kunnen kennen. O zeker, meten, beschrijven in
objectiveerbare uitingen en verschijnselen, maar kénnen? Nee, u alleen bent over dat
lichaam de grote deskundige. Maak mij deelgenoot, spreek u uit.
Hebben wij soms twee lichamen, twee lijven? Een 'echt', 'werkelijk' medischwetenschappelijk lichaam, een lichaam van de tweede orde, en een mythisch,
autonoom, uniek-ervaarbaar lichaam, een lichaam van de eerste orde? Is het
laatstgenoemde lichaam nog een flauwe reminiscentie van het lichaam van de middeleeuwse wetenschap, dat hoogstens in de marge van ons bestaan nog wordt
(h)erkend? "Zullen er weldra twee harten zijn? Het ene dat onder onze ribben huist,
dat klopt en bonst en pompt, soms overslaat, het andere hart dat een symbool is voor
alles wat het hart in vroeger dagen was? Het lijkt er sterk op dat de mens slechts met
tegenzin afstand heeft gedaan van de mythen ten gunste van de medische of
natuurlijke waarheid".10 Vergeet dat andere hart van u! Die haard van warmte, bron
van leven, as van uw bestaan. Geef het op, lever het in voor het hart dat als een
pompende rikketik vijf liter substantie rond pompt.

De lichtheid van het bestaan
Hoe zwaar zijn wij? Hoeveel gewicht heeft een
mens? Heeft ons lijf wel gewicht? Of kent ons lijf
verschillende gewichten al naar gelang wij ons zelf
ervaren? Wie kan beamen dat hij zijn objectieve
gewicht, zijn massa erváárt als hij in zijn lijf
functioneert, in dat lijf lééft? Ik hef een arm; is dat
een massa botten en spieren van 5 á 6 kilo? Wie
ervaart dat? Nee, dan een 'slapende' arm. Een
ding, loodzwaar, een on-arm. Mijn levende, handelende arm – is dat niet óók míjn arm? – is bijna
gewichtloos, wordt gekenmerkt door een lichtheid,
door het ontbreken van de zwaarte van kilo's. Een
goede arm, een goed lichaam is transparant,11
wordt gekenmerkt door zijn afwezigheid, door zijn
'gewichtloosheid' ook. Doden, die zijn zwaar. Ik heb
het in mijn werk vele, vele malen ervaren: doden –
of beter gezegd: lijken – zijn loodzwaar. En
slapende mensen, zieken, verlamden. Ben ik zelf
niet zwaar als mijn benen dienst weigeren, als het
mij zwaar te moede is? Of bijna gewichtloos als ik
9
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mij in een roes van verliefdheid weet? Wie die laatste ervaring niet kent, is wellicht te
betreuren: hij/zij was nimmer verliefd. Maar wat dan met mijn objectieve, meetbare,
weegbare massa, in het persoonlijk geval van de schrijver dezes al jaren 76 kilo? Ik
neem plaats op een weegschaal en onontkoombaar is daar die 76 kilo, de zwaarte
van mijn bestaan. Stel, ik bracht mijn leven van de afgelopen tien jaren op een
weegschaal door (en zou een min of meer constant lichaamsgewicht van 76 kilo
hebben), wat meet dat meetinstrument dan? En wat al niet? Het zou mijn sombere
moede 'zware' dagen niet meten, niet of ik ziek of verliefd ben. Altijd weer die 76 kilo.
De weegschaal zou zelfs niet registreren of ik dood ben! Tussen haakjes: doden
weegt men niet. Ook al weten we dat bij het sterven geen milligram aan lichaamsgewicht verloren gaat, we berusten in en erkennen de zwaarte van het lijk en tillen het in
een kist. Wat is dat voor een instrument dat zegt het gewicht van mijn lichaam vast te
stellen, maar al die wisselende lichtheid en zwaarte van mijn bestáán niet registreren
kan? Welke werkelijkheid wordt dan nog gemeten en beschreven? Heb ik dan soms
twee gewichten? Een (voorwetenschappelijk) gewicht uit de eigen autonome ervaring
(van de eerste orde, structuur) en een (wetenschappelijk) gewicht van de toeschouwer
(van de tweede orde, structuur)? 'Het lichaam', zegt Van den Berg, 'is gekenmerkt
door een eigenschap die het lastende karakter, zo eigen aan de dode dingen,
opheft'.12 Maakt leven licht, tart het de werkelijkheid van de weegschaal?
Hebben wij soms twee lijven? 'Is een hart dan vlees, mamma?' reageert het
kind op de mededeling van de moeder dat de brok rode weekheid met vliezige
aanhangsels op het aanrecht een runderhart is, dat ze voor de poes in stukjes aan het
snijden is. Een verbijsterende ontdekking van een onnozel kind dat nog moet leren
wat een hart 'in werkelijkheid' is? Wat zit er in een hoofd? Moeheid, gedachten,
gepeins? Of: hersenen, een veelkwabbige walnootachtige pudding, doortrokken van
neuronengeknetter? Niet in míjn hoofd, niet in dít hoofd. 'Hebben jullie ook zo'n hart?'
vraag ik aan de studenten op snijzaal als ze vol interesse in de borstkas van het
snijzaalpreparaat bezig waren met de anatomie van het hart. Enigszins verbaasd en
wellicht een zweem van ketterij bespeurend in dit heiligdom van de medische
wetenschap, luidt het antwoord dan meestal bevestigend. Mijn ontkenning: 'Ik heb dat
niet, hier in déze borstkas, zo'n conglomeraat van richels, papillen, vliezen en kleppen;
Dáár is slechts bonzen, kloppen, soms in de keel, een haard van leven', leidt vaak tot
speculaties over experimenteel onderzoek. Op de operatietafel gelegd, onder narcose
gebracht, geopend, gefilmd, op video vastgelegd, dát zou mij toch overtuigen in hun
ogen. Wie – of is het: wat? – ligt er op een operatietafel? Een autonoom belééfd lijf of
een medisch-anatomisch substraat? Lig ík daar op die tafel, is dat míjn hart? Of
anders gezegd: dat is óók mijn hart, maar van de tweede structuur, passend in en
voorwaarde voor dat andere hart, dat hart van de eerste structuur, maar niet daaraan
gelijk.
Een verhaal van een seropositieve man, die voor het eerst van zijn leven een
gastroscopie ondergaat. 'Ik voelde dat de gastroscoop, die lange zwarte slang, in mijn
keel ging. Plots zag ik het getal 90 en met een schok realiseerde ik mij dat dat
betekende dat al 90 centimeter slang in mij naar binnen geschoven was. Dat kón
eenvoudigweg niet! Ik moest tot het besef komen dat het wél kan, vertrouwd raken
met een lichaam dat ik óók heb, waarin een keel 90 cm diep kan zijn. Een belangrijk
deel van het bewustzijnsproces dat met mijn seropositief-zijn op gang is gekomen,
10
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hield dáár verband mee: vrede sluiten met een lichaam dat ik óók heb maar ook het lijf
behouden dat ik ook bén'.
We hebben twee lichamen. Enerzijds het medisch-anatomische lichaam, het
lichaam dat wij (ook) hebben. 'Zeg mij wat uw genen zijn en ik zal zeggen hoe u bent
(wordt). Ik zal die genen manipuleren en u zult een ander mens worden'. Onontkoombaar. Evident. 'Chemisch of anatomisch zullen wij uw hersenen beïnvloeden,
veranderen en u wordt een andere persoon'. Evident en niet te weerleggen. Maar het
succes bewijst nog niet dat men het begrepen heeft. Het misverstand dat men een
voorwaarde voor een zaak neemt voor de zaak zélf, blijft bestaan. Anderzijds is daar
het lichaam, het lijf dat wij zíjn. Het lichaam dat geen hersenen heeft, waarin hersenen
een substantieloze voorwaarde zijn voor denken en handelen. Een lichaam dat
transparant kan zijn, zonder gewicht als het moet. Evident. Voor ieder ervaarbaar en
(her)kenbaar. Evidentie is evenwel geen bewijs. Evidentie is een ervaring, een
'voorwetenschappelijke' categorie. Hoeveel waarde hechten wij aan zaken die evident,
maar niet objectief-wetenschappelijk hard te maken, te 'bewijzen' zijn? Hoe trouw zijn
we nog aan de evidentie van ons lichaam van de eerste orde? Nemen we het nog wel
(voor) waar? Hoezeer voor waar nemen wij nog de concrete ervaring van het zijn (of
hebben) van een ‘IK’, hoewel neurowetenschappers niets van die orde kunnen
lokaliseren in ons brein?
Twee doden?
Al vele jaren begeleid ik studenten bij hun eerste kennismaking met de anatomiesnijzaal. Meestal gaat het om eerstejaars medische studenten. Het is in ieder geval
een gewichtig moment. Voor velen is het de eerste directe confrontatie met doden,
met lijken, voor de meesten is het een initiatiestap in hun medische studie. Ik heb de
gewoonte om eerst met de studenten een lichaam te bekijken dat nog niet is geopend,
waaraan, vaktechnisch gesteld, nog niet is geprepareerd. Er is dan veel ontzag. Ze
kijken, vaak eerst op afstand, en hebben daarbij gevoelens, emoties. Sommigen
vinden het vies, anderen zijn geraakt door 'die mens die daar zo naakt en koud ligt'.
Sommigen beschrijven het als een soort plastic pop, anderen vinden 'hem' niet echt
dood en zouden niet verbaasd zijn als 'hij zo weer opstond'. Het lijk, de dode, spreekt
ze aan, heeft iets te zeggen. Maar er is ook 'Wat moet ik ermee?'. Teleurstelling. 'Wat
heeft dit nu met anatomie, met mijn studie te maken?'.
Dan naar het volgende lichaam. Het ligt reeds klaar. Het is door een ervaren
anatoom geopend en allerlei inwendige structuren zijn zichtbaar gemaakt. Als
dekseltjes worden de huid en spieren weggeslagen en vertoont zich die rijke, bonte
wereld van het inwendige. Er wordt nu veel gevráágd. Men wil veel wéten, men betast,
kijkt, buigt zich geïnteresseerd over al dat wondere, discussieert ('Is dat écht een
aorta. Wat groot!'). Niet iedereen. Er zijn er altijd wel een paar die niet willen en die op
afstand blijven en zich onrustig (vaak geërgerd, zo blijkt bij navraag) afvragen wat hun
collegastudenten bezielt. Ze kijken terug naar het nog intacte lichaam en vragen zich
af of de anderen dat dan vergeten zijn. Nee, dat zijn ze niet. Als ik alle studenten van
de groep weer eens confronteer met díe werkelijkheid, dan is direct 'het andere
gevoel' weer terug. 'En toch heeft het één niets met het ander te maken', zegt vaak
een student wanneer hij/zij zich weer wendt tot dat preparaat waaraan zoveel te zien
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en te leren valt.
Ze hebben gelijk. Er is in deze gebeurtenis sprake van twéé doden. Het een,
het eerste niet-geopende lichaam, is 'persoonlijk'. Daar kun je een relatie mee hebben,
het zégt je iets. Dat is een dode, een persoon. De dode is in zekere zin een levende:
hij/zij herinnert aan de levende, aan je eigen sterfelijkheid. Het had je vader, je
moeder, jij zelf kunnen zijn. De dode spreekt daar nog. In een dode kun je niet snijden.
Ik ook niet, al ben ik anatoom. Het andere lichaam is een lijk, een preparaat, een
object van studie. Een conglomeraat van anatomisch benoembare zaken en dingen.
Dáár is de dode niet meer. Daaromheen drommen we samen, vol interesse. Daar
zwijgt de dode, zijn wíj aan het woord.

Een verloren lichaam?
Er wordt een enkele maal gehuild bij deze introductiesessies. Geen uitzondering
echter, zo ben ik in al die jaren steeds meer gaan zien: velen hebben tranen in de
ogen, brok in de keel. Bij navraag zijn er altijd wel een paar studenten die dat gevoel
herkennen: 'het was alsof ik moest huilen'. Het blijkt te maken te hebben met een
ervaren van de eigen sterfelijkheid,
de kwetsbaarheid van het eigen
bestaan. Enkele jaren geleden
echter reikte een studente mij
tijdens het nagesprek, dat altijd op
deze eerste kennismaking met de
snijzaal volgt, een andere sleutel
aan. Ze zei: 'Ik moest huilen omdat
ik nooit meer zal zijn zoals vroeger.
Ik heb iets gedaan, waarvan ik
besef dat ik het moet doen, dat het
hoort bij deze studie, dit beroep.
Maar ik ben mijn onschuld kwijt. Ik
heb iets kapot gemaakt. Alsof ik
afscheid genomen heb van mijn
jeugd of zo'. Is dat de kern van de ervaring? Gaan studenten daar een drempel over
die aan de basis ligt van heel onze moderne medische wetenschap? Een drempel, die
weinigen nog maar bewust (kunnen) zijn en die de middeleeuwer destijds heeft doen
talmen om de dode te openen? Een drempeloverschrijding die deze studenten met
een brok in de keel nog ervaren, omdat ze van een anatoom, die de herinnering nog
levend houdt, de gelegenheid en de ruimte daartoe krijgen? De 'dode' die transformeert, transformeren móet in een lijk, of nog verder: in een anatomisch preparaat?
Hoge kijkcijfers worden er momenteel in Nederland gescoord als het gaat om
medische documentaires, waarin chirurgen hun technisch kunnen aan de kijker
demonstreren en de toeschouwer meevoeren, mee laten kijken in een fascinerende
wereld van dingen, van organen, vaten, waar van alles te zien en te manipuleren is.
Dát is het lichaam dat ons tegenwoordig boeit, waarin zoveel te zien valt. De enkele
student die flauwvalt bij de eerste snede die de chirurg of de anatoom zet, wankelt bij
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de drempeloverschrijding die noodzakelijk is om van het lijf van een levende (operatie)
of van het lichaam van een dode (anatomische dissectie) een gewricht, een preparaat
te maken. Het is maar even. Een reminiscentie aan de persoon die een mens ook is?
Degene die flauw valt, geeft naar mijn mening overduidelijk te kennen, dat hij/zij dáár
niet bij wil zijn. Wijselijk laat men die fase van de ingreep bij genoemde documentaires
zoveel mogelijk weg. Het hóórt ook niet. Ook het huilen op de snijzaal, het hóórt
eigenlijk niet, men wil het vergeten, het past niet. Grijp je mes, ga voorbij aan de dode,
in het preparaat is zoveel te zien en ... te doen. Is dat het waarom gehuild wordt? Om
een dode die men achterliet, achter laten moest teneinde het wetenschappelijk
lichaam te betreden? Om de zonsondergang die we in 1543 verloren in de
'onverschillige oneindigheid van een heelal' (Monod)13, waarin zonsondergang – déze
indringende ervaring die zo vele geliefden mochten delen – niet bestaat. Zijn we iets
kwijtgeraakt?

Verloren sterfelijkheid
Een eerste samenhang wordt duidelijk. We hebben inderdaad twee lichamen. Een
voorwetenschappelijk, soms transparant lijf, de ervaring van het subject. Een lichaam
van de éérste structuur, een autonoom lichaam, met de orde van de samenhang, van
de uniciteit. Daarnaast een lichaam dat zich voordoet aan het ontledende mes en de
ontledende blik van de toeschouwer. Een medisch-anatomisch lichaam, lichaam van
een wetenschappelijke (tweede) structuur. Het algemene lichaam ook, met de orde
van de gelijkheid, het lichaam van het 'niets-anders-dan'. Het is onveranderlijk,
abstract, het is van niemand en toch ook van ons allen. Beide lichamen zouden ook
gekarakteriseerd kunnen worden als 'een persoonlijk lichaam' versus 'een soortspecifiek lichaam'.
Bij het lichaam van de eerste orde hoort de dode. De dode die daarmee
evenzeer een persoon, zo men wil, een levende is, want sterfelijk. Want dit lichaam –
beter: dit lijf – kán sterven, het kan die onmiskenbare gedaante- en zijnsverandering
voltrekken (zo men wil: ondergaan) die het levende nu eenmaal bij uitstek kenmerkt:
sterven. Het tweede lichaam kan dat niet. Zeker, het kan ophouden te functioneren,
raderen en pompen kunnen ophouden met werken, maar sterven? Van den Berg zegt
het zo: 'Sterft een patiënt dan verricht hij het medisch onmogelijke. Hij bewijst (toch)
een lichaam te bezitten dat in geen medisch handboek beschreven wordt. De
medische wetenschap toont ons een nieuw lichaam. Dát lichaam is gaaf, van celkern
tot huid. Zeker het kan ophouden, stilstaan, het kan bovendien wegglijden in de
chemische processen van ontbinding. Maar sterven, sterven kan het niet.'14
Denken we aan de ervaring van de studenten die voor het eerst de snijzaal
bezoeken en voor het eerst het anatomisch mes aanvatten – om achter of ín de dode
het anatomisch preparaat te ontwaren – dan kunnen we het volgende stellen. De
medische wetenschap is gebaseerd op een lichaamsbegrip, dat ontstond toen we in
onze snijzalen er in geslaagd waren het leven aan de dode – en is dat niet: het leven
aan het leven, de levende? – te ontnemen. Dat is een proces van eeuwen geweest.
Voor velen van ons ligt het zover achter ons dat we het ons niet eens meer bewust
zijn. Velen, zo niet de meesten van ons, zijn geen anatoom in de daad, maar in de
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geest, moderne twintigste-eeuwse anatomiedenkers. In geest en denken heeft bijna
iedere moderne mens de snijzaal bezocht en geleerd een drempel te overschrijden.
Dat is in onze cultuur niet vanzelf gegaan, dat heeft grote moeite gekost. Het ging om
een revolutie in ons denken, in ons westerse bewustzijn. Daarover gaat het laatste
gedeelte van deze verhandeling, hetgeen goeddeels neerkomt op een parafrasering
van hetgeen J.H. van den Berg beschrijft in zijn boek Het menselijk lichaam (deel I).
Memento mori
Aan het eind van de Middeleeuwen bevochten wij, als westerse mensheid, een
nieuwe blik op de dingen, op de aarde, op ons zelf. Een zogenaamde werkelijkheidsblik die de oude mythen deed (en doet!) verbleken in de zon van de 'echte'
werkelijkheid. Ergens tussen 1500 en 1700 gebeurt dat. Onze blik verandert.
Moeiteloos zien we daarna een nieuwe
werkelijkheid. Als studenten op de snijzaal
liepen we van de dode naar het preparaat.
Moeiteloos, lijkt het nu, maar dat wás het
niet. Niemand kan ons dat beter
demonstreren dan de eerste grote
anatoom Andreas Vesalius. In 1543 doet
hij voor het eerst, wat niemand vóór hem
nog deed, niet kón. Hij visualiseerde in de
dode een wereld, waar de dode verdwenen
is en opeens een nieuw lichaam blijkt te
bestaan. In hetzelfde jaar dat de aarde
nieuw werd, uit haar eeuwenoude
geocentrische positie werd gerukt. Sindsdien is die oude aarde voor velen
verdwenen, geen 'werkelijkheid' meer. Wie
huilt er nog om, om dat verlies? Op de snijzaal wordt nog wel eens gehuild. Niet
iedereen is het kennelijk vergeten.
Vesalius en de zijnen deden niet
zomaar een lijk openen. Ten onrechte
wordt vaak gesteld dat het omwille van een
kerkelijk (in die tijd: pauselijk) verbod zou
gaan, dat anatomie – in de moderne zin
van wetenschappelijke lijkopening – in de late middeleeuwen niet bedreven werd. Dat
is evenwel onjuist. Zeker, er waren kerkelijke voorschriften over wat men wel of niet
met doden, met lijken mocht doen (vooral in het kader van opkomende praktijken rond
de lichamen van gestorven kruisvaarders), maar van een verbod op de anatomie is
géén sprake (geweest). De drempel zat dieper. Men deed het niet omdat het door
wereldlijke of kerkelijke macht verboden zou zijn, men deed het niet omdat het niet
'hoorde'. Men kón het niet. Om dat te begrijpen, dient men zich te realiseren dat het
openen van lijken op zich niet uniek is voor onze cultuur. Ongetwijfeld hebben mensen
uit vele culturen voor de onze in het lijk gekeken. Men denke aan de Egyptenaren met
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hun balsemtechnieken. Van den Berg toont aan dat de lijkopening 'teneinde zichtbaar
te maken', om te bestuderen, typisch en uniek westers is.15 Geen enkele andere
cultuur is er toe gekomen om wetenschappelijke lijkopening te verrichten en wij
begonnen er pas aan het einde van de middeleeuwen mee. Anatomie zoals wij die
kennen, is de moeder van de moderne wetenschap en als zodanig een moderne,
post-Renaissance ontwikkeling. Dat stelt toch de vraag, waarom het in de middeleeuwen slechts met zoveel kennelijke moeite tot die moderne benadering van het lijk
kwam.
Wat roept de dode, het lijk? Memento mori! Het lijk riep in de late
middeleeuwen wat het al sinds mensenheugenis roept: eris quod sum (gij zult zijn wat
ik ben). Het herinnerde aan dood en sterfelijkheid. Hoe groot moet de
mentaliteitsverandering niet zijn die wij allen hebben ondergaan, dat we nu in een lijk
zoeken naar kennis en inzicht omtrent het leven, óns leven? Het skelet riep in de
middeleeuwen nog 'Wat hier te zoeken naar de levende?'. Het skelet staat thans in elk
biologielokaal en roept: 'Kom hier, hier kun je kennis opdoen over het leven, over
jezelf'.
Fysiologie van het levende lichaam
Vesalius en zijn tijdgenoten waren artsen, wetenschappers; ze bedreven
geneeskunde. Er was een fysiologie die wij niet meer begrijpen, maar wel begrijpen
kúnnen als we ons verplaatsen in het mensbeeld van die tijd. Daar was sprake van
twee soorten, twee kwaliteiten bloed, van een hart dat het lichaam bezielde,
verwarmde, in golven van leven doortrok, van adem die bij iedere teug 'leven' (spiritus)
binnenbracht en 'roet en vuiligheid' loosde in de weldadige ontspanning van de
uitademing. Eeuwenoude fysiologie, vooral neergeslagen in de bekende en destijds
veel geciteerde werken van Galenus, een Romeinse arts uit de tweede eeuw na
Christus, grondlegger van de middeleeuwse menskunde. Een menskunde van de
voorwetenschap, niet op basis van het preparaat. Dat bestond nog niet; om dát te zien
dient men immers een andere blik te bezitten. Zeker, men sneed in dieren en men
heeft waarnemingen gedaan aan doden, gekwetsten, verminkten. Alles werd naadloos
ingevoegd in die ene waarheid, die ene werkelijkheid, die van het ervaarbare levende
lichaam. Dat ging zo ver dat Galenus' geschriften dogma's werden. Men bedreef
anatomie, opende menselijke lichamen, maar als men zaken aantrof die (in onze
ogen!) strijdig leken aan de leerstellingen, dan werd ex cathedra gelezen wat Galenus
zei en voorbijgegaan aan wat de prosector (voorsnijder) zichtbaar maakte. Wanneer
echter in de zestiende eeuw de mens, het bewustzijn verandert, komt die fysiologie op
gespannen voet te staan met de waarnemingen van de anatomen. In dat
spanningsveld staat Vesalius op.
Wie het werk van Vesalius open slaat, herkent veel. Herkenbaar zijn de talloze
prachtige tekeningen en beschrijvingen van zovele lichaamsdelen. Een modern werk.
Dat is ook de kracht van Vesalius. Voor het eerst staat een geleerde op die op
moderne wijze besluit zijn eigen ogen te geloven en ook daar waar de waarneming in
strijd lijkt met het dogma, de feitelijkheid te doen gelden. Hij had het moeilijk. Beroemd
zijn de voorbeelden van zaken die hij in zijn tekeningen nog toont maar die hij
onmogelijk gezien kan hebben, zogenaamde fouten in onze ogen! Hier tekent hij een
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spier die geen mens bezit, maar wel door de geleerden al eeuwen lang aan de mens
toegeschreven; dáár een vijflobbige lever die wel in de boeken van Galenus voorkwam
maar die elke medische student van nu niet meer 'ziet' – een lever heeft twee lobben
(of vier, zo men wil) maar géén vijf –. Druk na druk herziet hij zijn tekeningen. Hij leert
te zien, wat wij zien, zijn leermeesters als Galenus ten spijt.
Maar het kostte moeite. Wij kunnen haast niet meer voorstellen hoe moeilijk het
is om 'écht' te zien. Hoewel, ik herinner me een jongetje in het National History
Museum; híj zag het ook (nog) niet. 'Is een hart dan vlees, mamma?' Juist over dat
hart verkeerde Vesalius in grote twijfel. Het voert hier te ver om in detail uiteen te
zetten, welke opvattingen men in de middeleeuwse wetenschap omtrent bouw en
functie van het hart precies had. Men leze het hier meerdere malen genoemde werk
van Van den Berg erop na.16 Het komt in grote trekken hierop neer, dat het hart een
'ruimte' was waar het door de lever gezuiverde en voor het leven toebereide bloed
door de 'spiritus' die met de ademhaling het lichaam binnentrok, werd 'be-zield'. Het
hart doortrok tevens het bloed van 'warmte', waarna het in eb-en-vloed-bewegingen
het lichaam ín pulseerde om alle organen, het hele lichaam te bezielen. Hoe het ook
zij, Vesalius stuit op een schot in deze ruimte, peurt met zijn sonde in alle nisjes die de
binnenwand van een hartkamer zo kenmerken, kan géén openingen vinden waardoor
het bloed vrijelijk van links naar rechts kan vloeien en twijfelt. 'Vooralsnog', zegt
Vesalius, 'dienen wij het vernuft van de grote bouwer te prijzen, die maakt dat het
bloed van rechts naar links zweet door openingen die zich aan het oog onttrekken'.17
Hij begon het al te zien, maar twijfelde nog. Het is op zich een geweldig spannend
verhaal om uit de doeken te doen hoe anderen in deze richting verder keken en
uiteindelijk de grote William Harvey in 1826 het idee – of moeten we zeggen: de 'werkelijkheid' – van de circulatie ontdekt en uitspreekt. Harvey is stelliger dan Vesalius:
'Bij Hercules, er zitten écht geen poriën in dat tussenschot'.18 Het is echter vooral op
basis van een berekening en de toepassing van een model van een mechanisch
apparaat (te weten de waterpomp) dat Harvey tot zijn revolutionaire ontdekking komt,
die definitief het doek doet vallen over (de werking van) het middeleeuwse hart.
Zonder verder al te zeer in detail te treden, is hier de vaststelling van belang dat het nu
juist deze moderne wijze van wetenschappelijk beschouwen (rekenen en een
mechanisch model toepassen op het levende organisme) is, die voor hem de doorslag
gaf. In de middeleeuwse fysiologie zat overal in het lichaam en in de organen bloed.
Het idee dat het uit deze organen zou tevoorschijn vloeien als de 'dode' substantie die
wij aderlijk bloed noemen, was ondenkbaar. Voor het idee van een circulatie (met
haarvaten incluis) heeft de waarnemer uit de ervaring geen houvast. Harvey rékende
echter uit dat het onmogelijk moest zijn dat er per uur drie maal het lichaamsgewicht
aan bloed gemaakt werd uit het verteerde voedsel om dan, bezield de organen
ingepulseerd, door diezelfde organen 'verteerd' te worden. Maar het belangrijkste
argument voor Harvey werd gevormd door een fysisch gegeven. De kleppen tussen
hart en longaders werden geacht 'spiritus' (dat ijle, dat luchtige element, althans in de
opvatting van Galenus) vast te houden en tegelijkertijd dat 'vochtige' (men 'zag' in de
middeleeuwen de slakken en 'roet', die bij de verbranding in het hart vrijkomen, terug
in het bloed dat in die longaderen zat) door te laten. 'Welnu', stelt Harvey, 'dat is
onmogelijk. Zó werkt een klep niet'.
Zo begon de moderne fysiologie – die toch zegt de 'wetenschap van het leven'
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te zijn – met de toepassing van fysische en wiskundige wetmatigheden op het levende
organisme. Dat is sindsdien nooit meer goed gekomen. De twee kwaliteiten van het
bloed die in de middeleeuwse fysiologie bestonden, werden (in-)zichtsbedrog. Bloed
werd een substantie, die circuleert en rond gepompt wordt volgens de wetten van
hydrodynamica. Een wetenschap die, als het om léven gaat, de taal spreekt van de
fysica, de taal van het dode dus, wat kunnen we daarvan nog meer verwachten? Welk
soort lichaam hoort daarbij? Welke dood, maar vooral: welk leven?

Drempeloverschrijding
Vesalius was, naar mijn mening, de eerste die in de dode rondkeek als ware hij/zij een
preparaat. Daarmee is het begonnen. Hij was de eerste, de grootste. Die mening deelt
menig schrijver van de geschiedenis van de geneeskunde niet. Die zien in de roes van
de verlichting die volgens hen het moderne denken na de 'duistere' middeleeuwen
bracht, Vesalius en zijn voorgangers als naïevelingen. 'In de tekeningen van Vesalius
staarde de nabijheid van aderen en slagaders, de waarheid van de circulatie letterlijk
elke waarnemer aan die ogen had om het te zien en het benul om het te ontdekken'.19
Dat lijkt op de eerder aangehaalde uitspraak van Jolles (pag. 8): 'Het is toch evident
dat onze hersenen onze ziel produceren. De mensen willen het maar niet zien'.
Vesalius was géén onbenul! Hij was een groot man, die voor het eerst voor
ons, moderne westerse mensen, vóórleefde wat wij nu allemaal moeiteloos kunnen,
namelijk de dood in het leven kijken. Hij vond (onbewust?) het afscheid van het leven,
van de dode, nog moeilijk. Het kostte hem moeite om modern te zien, te kijken. Hij zag
al het nieuwe lichaam waarmee wij allen tegenwoordig zijn toegerust en waarop heel
onze huidige geneeskunde is gestoeld. Voorvoelde Vesalius, net als die huilende
studenten op de snijzaal, dat hij (wij) ook iets te verliezen had (hebben)? Want dat is
de strekking van dit betoog: het gaat hier niet om een gepasseerde episode uit de
geschiedenis van wetenschap en geneeskunde, het gaat om een actualiteit. Hetgeen
Vesalius en de zijnen op het niveau van de cultuur voltrokken, herhaalt zich op de
snijzaal bij de hedendaagse medisch student en voltrekt zich elke keer als wij onze
wetenschappelijke blik op de dingen richten. In die blik zit de revolutie in het westerse
denken en beschouwen, zoals die zich in de zestiende en zeventiende eeuw voltrok,
besloten. Het hierboven beschreven gebeuren tijdens de eerste confrontaties op de
snijzaal is daarmee inderdaad een soort ontogenetische reminiscentie aan een
episode in de 'cultuurhistorische fylogenese'.
Twee blikken
En het kostte moeite. Dat wordt treffend in beeld gebracht door Van den Berg,
wanneer hij twee anatomische afbeeldingen uit die tijd met elkaar vergelijkt.20 De
eerste stamt uit de eerste helft van de veertiende eeuw, ruim twee eeuwen voor
Vesalius (Afbeelding 2). De plaat toont een middeleeuwse anatoom aan het werk,
bekend onder de naam Vigevano. Vigevano en zijn tijdgenoten bedreven anatomie.
Ongetwijfeld openden zij lichamen terwijl zij de werken van Galenus citeerden. Ze
bezaten nog niet het heldere exacte zien dat bij Vesalius doorbreekt. Daarvan getuigt
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Afbeelding 2
Vigevano's eerste snede.
Uit: Het menselijk lichaam van J.H. van den Berg. (Nijkerk: Callenbach N.V., 1959)
18

De Verloren Dood

deze afbeelding. De anatoom heeft een lijk, dat in verticale positie op een bank
liggend (dus schijnbaar staande) is afgebeeld, met de linkerarm omvat. In de andere
hand het attribuut van de anatoom bij uitstek: het ontleedmes. Daarmee is kennelijk
zojuist een kleine snede gezet van hooguit twintig centimeter lang, vanaf de navel
naar de schaamstreek, opvallend rood gekleurd. De plaat is kennelijk bedoeld als een
leerzame plaat: de bijbehorende tekst spreekt onder meer van darmen, milt, vliezen,
spieren, zaad- en urinewegen die 'in deze afbeelding worden getoond'. In onze ogen
is er echter geen sprake van een anatomische afbeelding, is er niets te zien. 'Wat
heeft dit nu met anatomie te maken' hoor ik mijn studenten enigszins teleurgesteld
roepen. Vigevano omvat hier een dode. Overduidelijk een dode: de uitgeteerde
toestand, de uitdrukking van het gelaat, het laat geen twijfel. De blik van de anatoom is
eerder dromerig, van een meer mythisch bewustzijn. Hij lijkt met schroom – of is met
medededogen? – naar de dode te kijken. Dit is geen anatomische plaat, dit is een
menselijk rapport. Hier is (nog) sprake van een relatie tussen twee mensen: een
levende en een dode. De levende lijkt vergiffenis te vragen voor de snede die is
aangebracht en die, volgens de tekst, 'van borstbeen tot schaamvoeg loopt', de
klassieke snede om het lichaam te openen teneinde het te bestuderen. De dode
ondergaat het, gelaten? Alsof ook hij zich realiseert: 'het moet gebeuren, deze
opening. Laat het dan maar gebeuren. De tijd is er rijp voor'. Toch is deze dode (nog)
geen preparaat. In onze door Vesalius geopende ogen is er niets te zien. Het is een
(nog) gesloten lichaam, een lichaam van een dode, een lijk van de eerste structuur,
herinnerend aan onze sterfelijkheid. Of spreekt uit deze afbeelding, behalve de
hierboven omschreven berusting, ook iets van 'het mág, het kán (nog) niet wat hier
gebeurt'. Het hóórt niet. Men opent een dode niet.
Hoe groot daarentegen is de triomf die spreekt uit de voorplaat van 'De humani
corporis fabrica' van Vesalius (Afbeelding 3), eveneens door Van den Berg uitvoerig
besproken.21 De grote anatoom zelf staat afgebeeld. Een energieke blik van een 28jarige zelfbewuste geleerde kijkt de toeschouwer aan. Zijn blik heeft, in tegenstelling
tot die van Vigevano, niets dromerigs meer en getuigt van een 'Gegenstandsbewustzijn'. Hij heeft ons iets te tonen, nodigt ons uit méé te kijken. Er is ook veel te
zien. Een arm wordt ons getoond. Een moderne, een anatomische arm. Een volle
arm: spieren, pezen, vaten, getekend met een exactheid die een twintigste-eeuwse
anatomie-atlas niet zou ontsieren. Een arm? Nee, een conglomeraat van structuren.
Het bijbehorende lichaam is als niet ter zake doende bijna weggelaten. Wat ervan
zichtbaar is, is een deel van een romp, bijna buiten proporties. Vesalius toont ons
geen dode, ook geen lijk meer, maar een preparaat. Het is een 'drukke' arm, een heel
levendige arm. De drukte, de levendigheid van een opengelegde, een gevisualiseerde
inhoud. Vesalius brengt aan het licht wat Vigevano nog maar beschroomd meende te
vermoeden dat er te zien zou zijn. Een geopend lichaam, een vol lichaam, het lichaam
dat de voorwaarde is voor ons aller medisch lichaam, het lichaam van de tweede
structuur. Een lichaam waaruit de dode – dat is: het sterfelijke, het levende – is
wéggekeken. Geopend, niet enkel in anatomische zin, maar ook in de zin van de
moderne westerse blik, die analyseert, over de drempel gaat. De blik waarmee
Vesalius óns aankijkt is wakker en getuigt van modern bewustzijn.
Twee blikken, twee werelden, twee lichamen, twee 'doden', twee werkelijkheden. De twee afbeeldingen geven een anekdotisch verslag van een dramatische
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grensoverschrijding, een revolutie in ons zien en denken. De beide gebeurtenissen
spelen zich af in de tijd dat het proces, de ommekeer in gang was. Het begint met
anatomen als Vigevano, die beginnen te kijken, te openen, maar het nog niet
helemaal kunnen (of: willen?) zoals de studenten op de snijzaal die achterblijven waar
hun collega's vol enthousiasme rondzien en kijken. Dan volgt Vesalius. Hem lukt het
eerst goed. Het kost moeite, hij maakt zijn vaak zo badinerend benaderde 'fouten'.
Degene die hem daarop bekritiseren, hem uitmaken voor een onbenul, hebben
absoluut niet begrepen welke enorme inspanning Vesalius ten dienste van onze
cultuur verrichtte. Hij ging ons vóór in het openen en het kijken. Harvey sluit voorlopig
de rij, als hij met rekenen en mechanische modellen voorgoed de dood (dit is het
leven) wegdenkt uit ons lichaam, dat sindsdien een verzameling fysische principes
geworden is. Dan is het snel gebeurd. Nog tijdens Harvey's leven worden zijn
denkbeelden, zijn beschouwingstrant gemeengoed. In luttele decennia wordt
eeuwenoude 'werkelijkheid' en 'waarheid' verlaten en opgegeven voor de moderne,
nieuwe werkelijkheid. Een bijna klassiek voorbeeld van een paradigmasprong, ware
het niet dat er méér op het spel stond dan enkel de verandering in het paradigma van
de wetenschapsbeoefenaars: wíj veranderden en lieten een wereld, een lichaam, een
werkelijkheid verloren gaan. De tijd was er rijp voor.
Een tijdlang is er nog verwarring. Passend in deze context is een afbeelding
van Memling uit ± 1500 (eveneens door Van den Berg in zijn boek besproken22),
weergegeven als illustratie op pag. 14 van deze tekst. Een dode staat boven zijn graf,
grijnst ons aan. De buik vertoont rotting, wormen breken naar buiten. Deze 'dode'
gedraagt zich niet als dode, maar als een (schijn)levende. Een onwaarschijnlijk lijk!
Volgens de tekst op de plaat vertelt het ons nog van de dood, van het sterven, van het
lijk dat wij allen eens zullen worden: 'Ecce finem hominis' (vrij vertaald: 'Zie, zo loopt
het een mens af'). De kunstenaar moet in verwarring zijn geweest over de natuur van
een dode.
Goed 50 jaar later dansen in het beroemde werk van Vesalius de spiermannen
door secuur getekend landschappen (Afbeelding 4 en 5). Preparaten die zwierig
wandelen, maar langzaam echter, plaat na plaat, onder het ontledende mes van de
anatoom bezwijken, bezwijken moeten. Onttakelde lijken worden het. Ook skeletten
sieren het boek, die alledaagse handelingen verrichten. Men denke aan de afbeelding
van het skelet die werd gememoreerd aan het begin van deze verhandeling; een
skelet, dat schijnbaar moeiteloos tegen een sokkel geleund staat in gepeins over de
eigen schedel. Onwaarschijnlijke levenden. Zo beelden wij niet meer af in de moderne
anatomische atlassen. Daar resteren gave platen van onderdelen, spieren, organen,
lichaamsdelen. Zo goed als niets herinnert nog aan het leven en dus aan de dode, het
lijk. Wij zijn in die afbeeldingen de verwarring voorbij. Er is geen vergissen meer
mogelijk. Wij weten wel wat er in een lichaam te zien is en zijn, althans in onze
medische handboeken, dat andere, dat sterfelijke lichaam welhaast vergeten.

– vervolg op pagina 24 –
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Afbeelding 3
Portret van Andreas Vesalius in 1542 afgebeeld in de eerste druk van zijn De humani
corporis fabrica (1543)
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Afbeelding 4
Een dansende spierman in het landschap.
Tweede spierplaat uit De humani corporis fabrica (1543)
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Afbeelding 5
Het einde van de spierman onder het mes van de anatoom
Zevende spierplaat uit De humani corporis fabrica (1543)
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Het vergeten lichaam
Op de snijzaal is er nog een moment, een kort ogenblik dat men zich de dode, de
eigen sterfelijkheid herinnert. Die herinnering kan doen huilen, maar ook agressief
maken: men wíl er níet aan herinnerd worden. Dan lopen de student tegen hun
begeleider te hoop en slingeren hem verwijten in het gezicht. 'Het is een schande om
zó met mensen om te gaan. Dit zou ik nóóit met mezelf willen laten gebeuren. Ik vind
dit een onethisch vak. Als die mensen dit zouden weten...'. Dan wordt de anatoom
ongezeglijkheid verweten: hij doet, wat niet hoort. Men wil het gave, van menselijkheid
en sterfelijkheid ontdane lichaam van de atlas, van de operatietafel maar al te graag
accepteren. Daarom wil men ook deze flagrante herinnering aan de onttakeling die
daarvoor nodig is – letterlijk, maar vooral in de mentaliteit waarmee men beschouwt –
uitwissen. De anatoom als zondebok. Zoals bij de oude Egyptenaren: wie de eerste
snede in de overledene zette – móest zetten, wilde het noodzakelijk geachte ritueel
van balsemen voortgang vinden – werd symbolisch gestenigd en weggejaagd; hij nam
de schuld voor het onoorbare op zich. Zo fungeert de anatoom als moderne
zondebok. Het is zelfs voorspelbaar dat de aversie tegen het bedrijf van de anatoom
nog verder zal toenemen. Veel collega-artsen (allen ooit eens op de snijzaal geweest)
dragen die afkeer (afweer?) diep in zich mee. Het daadwerkelijk bedrijven van de
anatomie staat al lang op de tocht. Steeds minder vaak worden op medische
opleidingen de studenten nog verplicht het snijzaalpracticum te volgen; steeds kleiner
wordt het aantal medisch opgeleide anatomen, die zich nog daadwerkelijk met de
macroscopische 'ontleedkunde' (anatomie) bezig houden. Al zou deze conclusie op
onjuist inzicht mijnerzijds berusten, dan blijft toch overeind dat de anatoom een herinnering oproept die voor velen (bewust of onbewust) ook de reactie oproept van 'weg
ermee'. Men wil niet meer herinnerd worden, want hoe valt de werkelijkheid van de
dode nog te rijmen met de onwerkelijkheid van het medisch-anatomische, het gave –
dat is: niet-sterfelijke – lichaam?
Terug naar onze moderne geneeskunde. Ook zij vergat het middeleeuwse
lichaam, het lichaam van de eerste orde, het lichaam dat wij allen óók zijn, met
'zijnskarakter' zogezegd. Er is óók het lichaam dat wij 'hebben' en – zo het moet – als
'stoffelijk overschot' kunnen 'afleggen'. Daarop, op dat anatomische lichaam, baseerde
de geneeskunde zich in toenemende mate. En met succes, want dát lichaam is een
kenbaar, beheersbaar en daarmee manipuleerbaar lichaam. Het is dat lichaam dat wij
bij de dokter 'inleveren' als de pompen falen en de chemie hapert. Zonder de blik van
Vesalius en Harvey was de hele moderne geneeskunde onmogelijk geweest. Maar
diezelfde blik heeft ook geleid tot een geneeskunde die alleen nog maar verslingerd is
aan het manipuleren. Er zijn weinig uitspraken zo kenmerkend voor onze huidige
geneeskunde als: 'We kunnen niets meer voor u doen. Voor uw lijden, uw ziekte, uw
sterven hebben wij geen remedie'. Deze zo veelvuldig over lijdenden, zieken,
stervenden als een oordeel uitgesproken mededeling, kenschetst het deficit van
diezelfde geneeskunde. Alsof niet juist dán geneeskunde – of liever: geneeskunst –
begint! Daar, waar we het medisch onmogelijke moeten uithouden: het lijden, het nietgave, het sterven zelfs. Móeten uithouden met onze partners, onze ouders, onze
kinderen, met degenen die aan onze zorg zijn toevertrouwd of vaak ook alleen, in
eenzaamheid. Dat domein moet de moderne geneeskunde wel uitsluiten. Het behoort
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immers tot de werkelijkheid van het eerste lichaam, het ervaarbare lichaam. De
ontkenning van onze sterfelijkheid leidt tot een therapiewoede die ontkent wat wij in
wezen zijn: een wankel evenwicht tussen leven en dood. Het zijn niet alleen de artsen
en de wetenschappers die dit bouwwerk van geneeskunde van de tweede orde
optrekken en in stand houden. Wij allen willen dat, we vragen erom. Om een
geneeskunde van het gave on-lichaam waar sterfelijkheid niet heerst en het levende
voorgoed met het dode is verward. Wij willen vergeten en gooien met stenen naar
degene die met zijn oneerbaar beroep nog herinnering durft op te roepen.
Wie is er tegenwoordig gaaf? Wie is gezond? Wie lééft er eigenlijk? De voor
zijn lichaam zorgende jogger die zich omwille van het cholesterolgehalte afslooft in het
bos of de aan kanker lijdende vriendin die voor het oog van velen om haar heen het
leven sterft in moedige acceptatie van haar zijn? Wie durft het de Nederlandse filosoof
Metz nog na te zeggen? 'De werkelijkheid van het gebrek wordt in onze ogen door de
medische diagnose beschreven in termen van afwijkingen, afwijkingen van HET
lichaam. Dat lichaam uit de medische handboeken dat iedereen (ook) heeft maar
niemand ís. Ieder lichaam dat daarvan afwijkt, heeft een gebrek, de drager is een
gebrekkige. De werkelijkheid van de gebrekkige, van het gehandicapt-zijn is echter
een andere dan die van het gebrek (cursivering jvdw). De medische diagnose spijkert
de gebrekkige vast op zijn gebrekkig lichaam, maar als gehandicapte staat niet zijn
licháám maar zijn Zíjn, zijn sociale relaties centraal. Het gebrek is wel beperkend maar
niet beslissend. Beslissend is wat de gehandicapte doet met de hem resterende
mogelijkheden. Met veel inspanning lukt het hem om de diagnose achter zich te laten
en mens onder de mensen te worden. Zo wordt de gehandicapte tot partner, tot gááf
mens'.23 Misschien wordt dit alles wel zonder woorden in beeld gebracht door de
schilder Paul Delvaux (Afbeelding 6, een reproduktie van het schilderij Ecce Homo).
Wie is de waarlijk levende?
Afscheid van een lichaam
De hedendaagse medische ethiek staat bol van thema's die direct of indirect te maken
hebben met dood en sterven, zoals euthanasie, abortus, terminaal lijden, zelfdoding
enzovoort. Steeds vaker worden vragen gesteld naar mogelijk (voort)leven na de
dood, naar aanleiding van Bijna-Dood-Ervaringen. Het gaat hierbij om zaken als zin
van het leven, van lijden, als geest en lichaam. Naar mijn mening is dit alles ijdel als
men niet onderkent dat zaken als zin, doel, betekenis, geest, onwettige vragen zijn
binnen het paradigma dat thans onze geneeskunde en menskunde tiranniseert. In het
'nothingbutterism', in de positivistische uitgangspunten van de moderne (neuro)fysiologie, van het Darwinisme, van het causale 'DNA-denken' gaat een werkelijkheid ten
onder. De eigenheid van het menselijke, van ons mensen wordt daarin ontkend. In
onze lijven van de eerste orde, structuur zijn wij uniek en veelvormig, in het lichaam
van de tweede orde, structuur maakt het meetinstrument, maar nog meer onze
dodende blik op de dingen, allen aan allen gelijk en allen gelijk aan HET lichaam. Het
'nothingbutterism' is van een wetenschappelijk-methodologisch uitgangspunt tot de
politieke levensovertuiging van zo velen geworden. Velen houden zich staande in een
schizofrenie van 'doordeweekse' tweede-orde-werkelijkheid en daarnáást een
'zondagse' eerste-orde-werkelijkheid. Mijns inziens is dat niet langer vol te houden. De
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werkelijkheid van het subject, van de eerste orde is de omvattende werkelijkheid
waarvan de andere (zeg maar: die van de zon die 'in werkelijkheid' stil staat) een
afgeleide is. Alleen een erkennen van deze hiërarchie kan ons weer in harmonie
brengen met wie of wat wij zijn. Dan kan geest weer een realiteit worden, als de
politieke noodzaak om andersom te denken (als zou geest een product zijn van de
materie, bijvoorbeeld van onze hersenen) vervalt. Als geest weer serieus genomen
wordt, veranderen vanzelf de verhoudingen tussen ons en het leven, tussen ons en de
dood.

Wie niet weet van sterven...
Leven is niet secundair aan de dood, een product van een ingewikkelde organisatie
van op zich dode onderdelen. Leven is het primaat. Het levende komt uit het levende
voort. Nooit is in de gegeven natuur, de natuur van de eerste orde, iets doods in iets
levends veranderd. Omgekeerd wel. Want miljoenenvoud wordt het getoond aan wie
het wil zien: het dode komt uit het levende voort. Men kan met recht stellen, dat als
één kenmerk karakteristiek is voor leven, dat de sterfelijkheid is. Dode zaken kunnen
niet sterven, levende wezens wél. Sterfelijkheid ontkennen is het leven ontkennen.
Schamper worden die biologen, die nog wijzen op de hiërarchie van leven ten opzichte
van het dode en die weigeren leven te zien als product van 'nothing but' fysische
elementen en wetmatigheden (of geest als niets anders dan ingewikkelde fysischchemische processen), beschuldigd van achterhaald (want 'achttiende-eeuws')
vitalisme. Het vitalisme is niet achterhaald. Misschien wel binnen de kring van
'erkende' wetenschapsbeoefenaren als uitgangspunt, dat 'leven' als toegevoegd aan
de materie beschouwt, echter niet als nog steeds actueel te maken keuze van
standpunt ten opzichte van de dingen, de wereld, ons zelf. Auguste Comte (1798 1857) gaf eens als definitie van het vitalisme 'de weigering het hogere te herleiden tot
het lagere'. Sterker nog: wie geen rangorde ziet tussen 'hoger' (bijv. leven) en 'lager'
(bijv. dood), is per definitie een mechanist.24
Er wordt wel eens gemopperd op Descartes die ons zou hebben opgezadeld
met het dualisme van enerzijds res extensa: de materie, het objectieve, het meetbare,
wat 'hard te maken' is, het ex-acte; en anderzijds het onmeetbare, het subjectieve, het
bewustzijn, het in-acte: res cogitans. Een tweedeling die zich vergrootte tot de
scheiding tussen het (kenbare) domein van de wetenschap van het klaarblijkelijke en
het (niet-kenbare) geloof in het verborgene. Op zich zelf is dat geen onoverkomelijke
en eerder een aan de menselijke natuur gebonden verhouding. Tragisch is dat de
positivisten het domein van de res extensa na vele eeuwen werk zo hebben uitgebreid
dat ze schijnbaar de gehele werkelijkheid daarmee opvullen en res cogitans naar de
marge hebben verdreven, om vervolgens met een klein (Van den Berg zou zeggen:
metabletisch) sprongetje te doen alsof ze de héle werkelijkheid beschreven hebben,
daarmee het voorwetenschappelijk domein ontkennend. We bedotten ons zelf als we
hopen dat er nog een klein 'pijnappelkliertje' of zo is, ergens in een uithoek van ons
brein, waar we vrij zijn in een verder volledig geëxploreerd medisch-anatomisch
lichaam. Dat zal dan duren tot de wetenschap bijvoorbeeld ook voor de Bijna-DoodErvaring wel een 'hersenknobbel' heeft gevonden. Immers, voor alles dat ons bestaan
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Afbeelding 6
Wie is de waarlijk levende?
Ecce Homo van Paul Delvaux

27

J.C. van der Wal

1995

kenmerkt zal er wel een anatomisch-fysiologisch substraat zijn. Maar er blijft het verdenken, het verwarren van de zaak zelf met de voorwaarde voor de zaak, de
verwarring van de werkelijkheden van de eerste en van de tweede structuur. Dan rest
ons slechts een ver-dacht lichaam.25 Het gaat om de hiërarchie tussen de twee lichamen, tussen de twee werkelijkheden, tussen res cogitans en res extensa. Het is geen
én/én: het één omvat het ander en is het primaat.

Slotbeschouwing
Ter afsluiting kom ik terug op de afbeelding waarnaar deze verhandeling in de
inleiding verwees: de bekende plaat uit het werk van Vesalius van het skelet dat,
schijnbaar in gedachten verzonken, tegen een sokkel staat geleund en waarvan zo
menig reproduktie de bijbehorende tekst op de sokkel weglaat. Dit schijnbaar
verwarrende tafereel blijkt echter te draaien om een ondubbelzinnige tekst.
(Afbeelding 7). Een skelet, toonbeeld van de Dood, lijkt zijn eigen sterfelijkheid te
overdenken. De conclusie luidt: Vivitur ingenio, caetera mortis erunt. In (vrije) vertaling:
'Het is door ons genie, door ons talent dat wij voortleven, al het overige is des doods'
(Zie eindnoot 1). Dit motto van Vesalius parafraserend, zou ik willen stellen, dat het nu
juist het besef van dit aspect van menselijk bestaan is, dat wij uit onze moderne
natuurwetenschappelijke mensbeeld hebben verdreven. Het is in die zin ook geest die
nog slechts in de schemerige marge van ons eigen wankele bestaan, mag existeren,
maar die overal waar het licht der natuurwetenschap over de dingen (ook ons eigen lijf
en leven) is geworpen, week, geweken is, verdween, verdwijnt. Geest is niet meer in
de dingen die hard te maken en meetbaar-weegbaar zijn, zoals in het anatomischmedisch lichaam het leven niet meer te vinden is, dat de dode zo kenmerkt. Hoe
weinig begrijpen wij ons zelf als we ons mensbeeld baseren op een wetenschap die,
inherent aan haar methode en wijze van beschouwen, juist datgene niet kent wat ons
bestaan zo indringend kenmerkt: onze sterfelijkheid. Want alleen wezens die níet des
doods zijn, kunnen sterven. Wanneer een skelet uit 1543 – midden in die episode
waarin de verwarring over het leven en de dood zijn intrede doet in onze cultuur en in
ons denken – deze woorden nog 'kon denken', kunnen wij het óók, als we maar wíllen
zien dat 'er meer is tussen hemel en aarde'. Dat 'meer' is niet een abstractie; het is
kenbaar, ervaarbaar voor diegene die voor waar neemt wat hij/zij waarneemt. Of zoals
Goethe het stelde: 'Niet onze zintuigen bedriegen ons, maar onze oordelen'.26
Als de politieke noodzaak om anders te denken verdwijnt, keert Geest terug. Daarmee
zetten we dan niet een stap terug naar 'duistere middeleeuwen', naar 'obscure zaken'
maar dan zetten we een reusachtige stap vóóruit. De middeleeuwer kón – ik hoop dat
genoegzaam te hebben aangetoond – nog niet anders zien, want voor hem was de
werkelijkheid van geest vanzelfsprekend. Even vanzelfsprekend als het taboe om een
dode te openen. Wij zijn het die wel kúnnen veranderen van blik, maar dat vaak niet
willen. Zouden we echter in onze blikrichting weer de werkelijkheid van de eerste orde
betrekken, dan zou dat uit bewust gewilde keuze, niet uit vanzelfsprekendheid zijn.
Juist omdat wij met Vesalius en de zijnen anders hebben leren zien! Het zou ons een
moderne vorm van bescheidenheid opleveren. Wat wij nodig hebben, is 'niet aan het
zoeken van nieuwe vergezichten maar aan het krijgen van nieuwe ogen' (Proust).27
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Afbeelding 7
Overpeinzingen van een skelet: Vivitur Ingenio
Uit: De humani corporis fabrica (1543)
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Of, zo men wil: niet zozeer ons handelen bepaalt, verandert de wereld, maar ons
denken. Ons denken dat thans verslingerd is aan de dood, daarom niets kan weten
van het sterven en daarmee niets van het leven.
Tot slot een perspectief. Al het voorgaande overwegend, zou het heel goed
kunnen dat in de verwarring van het levende met het dode en het dode met het
levende die ons gangbare denken en zien zo beheerst, de verkeerde polariteit wordt
gesteld. Al in de biologielessen op school wordt erin gehamerd dat de natuur beheerst
wordt door de polariteit van leven versus dood. In die zin ook zijn deze begrippen min
of meer gehanteerd in deze verhandeling. Denkt u, lezer, echter eens – op zijn minst
in de zin van hypothese – na over de mogelijkheid dat de grote polariteit die ons
bestaan, deze wereld draagt, de polariteit is van dood (materie) versus geest. Overweeg eens dat leven het midden – het ademende, veranderlijke, veranderende en
veranderbare, want beweeglijk ontmoetende midden – is tussen materie en geest,
tussen 'res cogitans' en 'res extensa'. Dat bijvoorbeeld een organisme niet een
causaal product is van genen en/of omgeving, maar een buitenzintuiglijke structuur,
kenbaar aan de orde – orde is een ervaring, het is een begrip uit de voorwetenschap –
die de onderdelen, óók in de tijd, kennelijk beheerst. Dat sterven naast een eindigen,
de manifestatie is van een kracht die scheidt wat voordien verbonden is. Deze
speculaties verder uitwerken gaat het bestek van deze verhandeling te buiten. Ik hoop
op zijn minst aannemelijk gemaakt te hebben dat de positivistische wetenschap het
minst geëigende domein is waar men de vragen naar leven en dood kan stellen, laat
staan naar (de zin van) het sterven. Denk aan het gezegde: 'Ook de dood krijg je niet
voor niets; hij kost je het leven'. Op die wijze verloren wij het leven van de
werkelijkheid van de eerste structuur aan de dood van de werkelijkheid van de tweede
structuur en daarmee het zicht op de werkelijkheid van de geest.
December 2000
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Eindnoot 1.

Bij de (vrije) vertaling van deze opdracht dien ik enige verantwoording af te leggen, waarbij ik mij voornamelijk
baseer op het commentaar van mijn oud-leraar Oude Talen Dr. V. Schmidt, klassicist. Het betreft hier een motto
van Vesalius zelf, dat in die tijd niet ongebruikelijk was en stamt uit de Elegiae in Maecenatem uit de eerste eeuw
na Christus. Vesalius wilde er mee aangeven, dat ook hij 'tot stof zal vergaan', maar dat hij (wellicht), net als zijn
illustere voorgangers en leermeesters, door zijn ingenium (= groot talent, genialiteit) zal voortleven. Bedoeld is: door
zijn prestaties en dus ook door zijn De humani corporis fabrica. En gelijk heeft hij gehad, dit genie! Vesalius zal het
motto niet bedoeld hebben in de zin, waarin ik zo vrij ben geweest het te interpreteren, maar ik beschouw het als
een aardige (metabletische) coïncidentie, dat uitgerekend de auteur van het werk dat de scheidslijn tussen dood en
leven (voorgoed) obscuur maakte, een motto hanteert dat uitstekend past in de cartesiaanse scheiding van geest
en lichaam, die na hem (en, niet te vergeten, mede dóór hem) zo lange tijd filosofisch gemeengoed is geworden. In
de afbeelding komen twee gezichten van 'onsterfelijkheid' tot verbeelding: die van de 'stof' en die van de 'geest'.
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