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Inleiding

Heleen Rippen
Suzette Haakma

Ver voor het begin van onze jaartelling, in de Griekse cultuur, gingen
denken en genezen hand in hand. Denkers in die tijd waren erop uit een
'algehele heelkunde' voor de mens to ontwerpen; het accent lag op de
continu3teit tussen lichaam en geest. De 'zorg voor zichzelf was een
belangrijke notie voor de Grieken. Hierbij ging het erom to zoeken naar
datgene wat goed is voor lichaam en geest. In de beleving van de Grieken
spelen twee machten een belangrijke rol: de apollinische, de macht van de
maat en de harmoniej en de dionysische, de macht van de bedwelming en de
disharmonie. Aan beide machten werd veel waarde gehecht. Maar in de
filosofie van Plato (427-347 v. Chr.) verschuift het accent naar de apollinische
kwaliteiten van de mens: die van het verstand dat op zoek is naar de
waarheid. Hij acht het van belang de geest uit de boeien van het lichaam to
bevrijden.

Vervolgens, in het christelijk tijdperk, wordt de moraal van de mensen
gekenmerkt door ascetische idealen: het aardse lichaam diende men liefst to
vergeten, de menselijke geest moest zich richten op 'hogere zaken'. De geest
en het vooruitgangsdenken zouden de eeuwen hierna de boventoon gaan
voeren. Voortaan worden geest en lichaam ook apart, als gescheiden
entiteiten bestudeerd en gewaardeerd.
Descartes, beroemd Frans filosoof, bracht rond 1650 een rigoreuze scheiding
aan tussen lichaam en geest. De mens ziet hij vooral als geest (ziel) en het
was volgens hem de taak van de geest om het lichaam to dresseren en er
meester over to worden. Het lichaam zag hij als een machine, hij beschrijft
het als 'de fabriek van zenuwen en spieren'.

Aan het eind van de negentiende eeuw komt de filosoof Friedrich Nietzsche
met felle kritiek op deze verloochening van .het lichaam. 'Er is meer verstand
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Suzette Haakma

in uw lijf dan in uw beste wijsheid' schrijft hij. Het lichaam noemt hij 'uw
grote rijkdom' en de geest 'uw kleine rijkdom'. In het lichaam immers
werken tientallen organen ongevraagd feilloos samen, terwijl de geest zich
vaak verward in tegengestelde gedachten die dikwijls nergens toe leiden.
Nietzsche pleit er dan ook voor meer vanuit het lichaam to denken.

In het voorjaar van 1996 is, in een Studium Generale, vanuit verschillende
invalshoeken aandacht besteed aan het huidige denken over het lichaam.
Gekoppeld aan deze lezingencyclus heeft de Internationale School voor
Wijsbegeerte to Leusden een tweedaagse conferentie georganiseerd onder de
titel: "Filosoferen over het lichaam, van Plato tot Lyotard".

In deze bundel vindt u een bewerking van een aantal lezingen. Helaas heb-
ben we niet de beschikking kunnen krijgen over twee artikelen vanuit de
medische en cultuurfilosofische hoek.

Oudshoorn beschrijft welke visies en theorieen de laatste twintig jaar binnen
Vrouwenstudies zijn ontwikkeld over sexe en lichaam.
Ze toont aan hoe de betekenissen van lichaam en sexe in tijd en per cultuur
verschillen. Zo vindt ze een proces van genderisering, via historisering naar
culturalisering van het lichaam.

Woertman bekijkt, in haar zoektocht naar het 'normale' lichaam, de ontwik-
keling van het lichaamsbeeld van 'baby tot puber'. Ook deze ontwikkeling
ontsnapt niet aan een voortdurende sociale en culturele inkleurirng.

Zwart onderzoekt de natuurlijkheid van het lichaam in de medische ethiek.
Hij signaleert de verschuivingen van het machtsevenwicht tussen genees-
kunde en natuur. Een belangrijke vraag is die naar lichamelijke integriteit.

Dohmen behandelt tenslotte Nietzsches filosofie van het verstandige lijf.
Nietzsche bekritiseert de overschatte rol van de geest en legt daarentegen de
nadruk op het levende lijf, het lijf als krachtbron, als bundel energie: het
lichaam als locus van het menselijk denken en handelen.
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M/v classificaties,
De archeologie van geslachtshormonen

N. Oudshoorn

Sekse en lichaam. Twee termen die vaak de inzet zijn van felle discussies.
Discussies over de vraag wie er uiteindelijk het laatste woord heeft over de
ware aard van Het Verschil. Zijn het biologen die ons de waarheid over de
essentie van mannelijkheid en vrouwelijkheid kunnen vertellen? Of zijn het
juist psychologen die precies weten wat een man tot een man maakt en een
vrouw tot een vrouw? Ook binnen vrouwenstudies zijn de laatste jaren veel
discussies gevoerd over sekse en lichaam. Terwijl feministen in de zeventiger
jaren het lichaam totaal negeerden, is het lichaam nu in vele verschillende
gedaantes onderwerp van theorievorming geworden. In dit artikel zal ik
eerst uiteenzetten welke visies en theorieen er de laatste twintig jaar binnen
vrouwenstudies zijn ontwikkeld over sekse en lichaam. Daarna zal ik speci-
fieker ingaan op een bepaalde visie op het lichaam zoals die in de dertiger
jaren is geintroduceerd in de medische wereld, namelijk het hormonaal
model van het lichaam.l Aan de hand van het voorbeeld van het hormonale
lichaam zal ik laten zien dat de biomedische blik op het lichaam niet de
Waarheid over het lichaam onthult, maar het resultant is van de sociale dy-
namiek in de wereld van klinieken en laboratoria.

Wie weet de Waarheid over het lichaam?

De eerste stroming die ik onderscheid in. de verschillende visies op sekse en
lichaam zoals die in vrouwenstudies zijn ontwikkeld, is de 'genderisering'
van het lichaam. In de zeventiger jaren waren onderzoeksters in vrouwen-
studies met name bezig met het ontwikkelen van een visie op sekse en lichaam
waarin vrouwen niet werden vastgepind op een biologische essentie van het
lichaam. De inzet hiervan was to argumenteren dat mannen en vrouwen recht
hadden op gelijke posities in de maatschappij. In deze politieke strijd vonden
feministen vaak argumenten van biologen tegenover zich. Biologen stelden
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kortweg dat het allemaal prima is wat feministen willen, maar dat mannen- en
vrouwenlichamen nu eenmaal anders in elkaar zitten. Vrouwen zijn van na-
ture anders dan mannen. Hierdoor zal er altijd een verschil in positie blijven
bestaan.
In de beginperiode van vrouwenstudies zie je een fel verzet tegen dit biolo-
gisch determinisme. Er is toen echter geen strategie ontwikkeld om vraag-
tekens to zetten achter het idee dat biomedische wetenschappers boodschap-
pers zijn van de waarheid over het lichaam. Er werd geen kritiek geleverd op
de manier waarop biologen steeds de positie kregen toegedeeld dat zij scheids-
rechter kunnen spelen in maatschappelijke debatten over verschillen tussen
mannen en vrouwen. Biomedische wetenschappen werden geen onderwerp
van de feministische onderzoeksagenda. De notie dat er zoiets bestaat als een
natuurlijk lichaam, waar alleen biologen waarheidsclaims over kunnen doen,
werd niet bekritiseerd.
In deze periode ging de aandacht vooral uit naar gender, waarmee werd
benadrukt dat het bij mannelijkheid en vrouwelijkheid gaat om eigenschap-
pen die aangeleerd en veranderlijk zijn (Oakley 1972, Rubin 1975). Die ver-
anderlijkheid van gender, en met name hoe er eigenlijk in verschillende
tijden en culturen steeds weer anders gedacht kan worden over wat nu
typisch mannelijk of vrouwelijk is, werd het belangrijkste thema op de femi-
nistische onderzoeksagenda. Wat je hier ziet gebeuren, is dat vrouwenstu-
dies in feite de bestaande taakverdeling tussen sociale wetenschappen ener-
zijds en biomedische wetenschappen anderzijds reproduceerden (Mol 1988).
In deze taakverdehng mogen biologen verhalen vertellen over sekse en li-
chaam en gaan vrouwenstudies zich bezighouden met gender. Sekse en li-
chaam werden in deze periode geen onderdeel van de feministische onder-
zoeksagenda.
De tweede visie op sekse en lichaam die ik hier onderscheid in de stromin-
gen binnen vrouwenstudies, is de 'historisering' van het lichaam. Begin
tachtiger jaren beginnen ook historici zich to bemoeien met het lichaam. Zij
stellen dat lichaam niet alleen een biologische maar ook een historische cate-
gorie is en wilden het wel expliciet over sekse hebben. Een belangrijke on-
derzoekster die deze visie introduceerde, was Gianna Pomata, die in Storia
della Donna de inbreng van historici duidelijk maakte (Pomata 1983). Zij
verwoordde voor het eerst de kritiek op de visie dat het lichaam een univer-
sele transhistorische essentie heeft, een essentie die eenduidig to.kennen is.
Haar werk was het begin van onderzoek naar de ervaringen van vrouwen
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met hun lichaam in verschillende tijden. Hier gaat het bijvoorbeeld om vra-
gen hoe vrouwen in de vorige eeuw zwangerschap of menstruatie hebben
ervaren en wat voor termen ze hiervoor gebruikten.
Een derde stroming die ik onderscheid in het debat over sekse en lichaam in
vrouwenstudies is de 'culturalisering' van het lichaam. Midden tachtiger
jaren gaat weer een nieuwe discipline zich bemoeien met het debat over
sekse en lichaam, namelijk de antropologie. Antropologen zeggen eigenlijk
iets vergelijkbaars als historici maar voegen er ook iets nieuws aan toe. Zij
stellen dat percepties van het lichaam niet alleen tijdgebonden, maar ook
cultuurgebonden zijn. Nu was dit eigenlijk geen nieuw argument. Margareth
Mead had al in de jaren dertig laten zien hoe er in verschillende culturen
grote verschillen kunnen bestaan tussen betekenissen die aan mannelijkheid
en vrouwelijkheid worden toegekend, betekenissen die sterk kunnen afwij-
ken van de in het westen dominante stereotype beelden. Feministische an-
tropologen verbreedden de antropologische benadering door niet alleen to
kijken naar niet-westerse culturen, maar ook to kijken naar betekenissen van
vrouwelijkheid in de hedendaagse westerse cultuur. Zo heeft de Amerikaanse
antropologe Emily Martin bijvoorbeeld beschreven hoe de betekenissen die
vrouwen toekennen aan menstruatie en menopauze, zelfs binnen een cultuur
sterk kunnen verschillen. In The Woman in the Body laat Martin zien dat Ameri-
kaanse vrouwen van verschillende sociaal-economische en etnische achter-
gronden heel andere termen gebruiken als ze over hun lichaam praten en
menstruatie en menopauze ook heel verschillend ervaren (Martin 1987).
Het inzicht van antropologen en historici dat betekenissen van lichaam en
sekse in de tijd en per cultuur (en zelfs binnen een cultuur) kunnen verschil-
len, is heel belangrijk geweest om het idee dat het lichaam eenduidig to ken-
nen is onderuit to halen. Als je echter goed naar de argumenten van historici
en antropologen kijkt, blijkt dat zij de mythe van het natuurlijk lichaam
slechts gedeeltelijk ontrafelden. Zowel historici als antropolbgen beperkten
zich tot het in kaart brengen van ervaringen van vrouwen met lichaam en
sekse en de manier waarop deze ervaringen Worden bepaald door de tijd en
cultuur waarin vrouwen leven. In deze visie is nog steeds ruimte voor het
argument dat er weliswaar verschillen in lichamelijke ervaringen bestaan,
maar dat deze ervaringen uiteindelijk toch verwijzen naar een universele
fysiologische realiteit: een niet-historische biologische materialiteit die een-
duidig to kennen is. In de benaderingen waarin de ervaringen met het li-
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chaam centraal staan, blijft de feitelijkheid en de vanzelfsprekendheid van
biologische feiten over het lichaam onaangetast.
Het was eigenlijk pas vanaf eind tachtiger jaren dat er binnen vrouwen-
studies een manier van denken ontstond waarin het idee van een universele
biologische waarheid over lichaam en sekse werd bekritiseerd. Deze
'denaturalisering'-visie op het lichaam werd, opvallend genoeg, geintrodu-
ceerd door feministische biologen en wetenschapsfilosofen, zoals Evelyn Fox
Keller en Ruth Bleier (Bleier 1984; Keller 1984). Wat deze theoretica deden,
was mijns inziens een cruciale stap in het blootleggen van de mythe van het
natuurlijk lichaam. Zij stelden dat er geen ongemedieerde waarheid over het
lichaam bestaat. Percepties en interpretaties van het lichaam, zo stelden zij,
worden gemedieerd door taal. En, zo gaat het argument verder, deze taal
wordt in onze cultuur in belangrijke mate bepaald door de biomedische we-
tenschappen. Deze visie op lichaam impliceerde een kritische herwaardering
van de status van de biomedische wetenschappen, een status die in de
eerdere visies op lichaam onbevraagd bleef. In de 'denaturalisering'-visie
wordt de aanname dat biomedische wetenschappers objectieve producenten
zijn van kennis over lichaam en sekse, radicaal afgewezen. Als het begrijpen
van het lichaam wordt gemedieerd door taal dan zijn biomedici ook gebon-
den aan die taal. Aangezien taal altijd cultuur- en tijdgebonden is, zijn bio-
medische begrippen, concepten en technieken nooit een neutrale weergave
van de fysiologische realiteit.
Maar hoe kun je nu over lichaam en sekse denken als je het idee achter je Mat
dat wetenschappers niet de producenten van de Waarheid over het lichaam
zijn? Een uitdagend antwoord op deze vraag is to vinden in de wetenschaps-
filosofie en -sociologie, bij een specifieke theoretische stroming: het sociaal-
constructivisme. Sociaal-constructivisten stellen dat wetenschappers de
waarheid niet ontdekken maar dat ze de waarheid maken. Deze sociaal-
constructivistische benadering is mooi verwoord door Ian Hacking in Repre-
senting and Intervening:

Laboratoriumwetenschappen doen nets meer en niets minder dan
het creeren van fenomenen: de purificatie en stabilisering van ver-
schijnselen die in de natuur niet in pure vorm kunnen bestaan. (...)
In het laboratorium kunnen verschijnselen in stand worden ge-
houden. Ze kunnen, afhankelijk van het feit of wetenschappers ze
interessant vinden of net, worden herinnerd of worden vergeten of
getransformeerd worden in een technologie (...) Ik heb het hier net
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over de constructie van feiten als feiten in metaforische zin, maar
over het in het leven roepen van gebeurtenissen en regelma-
tigheden (Hacking 1986).

Wat Hacking hier beschrijft, is precies wat volgens sociaal-constructivisten
de natuurwetenschappen zo machtig maakt, namelijk hun vermogen om
nieuwe dingen en nieuwe werelden to creeren. Hacking bekritiseert hiermee
het standaarbeeld op wetenschap dat er vanuit gaat dat wetenschappers
alleen laten zien wat al in de natuur aanwezig is. Deze kritiek leidt vervol-
gens tot de wetenschapstheoretische vraag hoe we over wetenschappelijke
feiten kunnen denken als we het idee verlaten hebben dat wetenschap de
waarheid over de natuur onthult. Een mooie manier om dit traditionele
beeld van wetenschap achter ons to laten is onszelf tot taak to stellen to laten
zien welke alledaagse en menselijke activiteiten er eigenlijk schuilgaan
achter die wereld van de zogenaamde objectieve feiten. Dit betekent dat je
de processen analyseert waardoor wetenschappelijke claims de status van
universele, natuurlijke feiten kunnen krijgen. Sociaal-constructivisten ge-
bruiken hiervoor het concept van netwerken: laboratoriumobservaties krij-
gen pas de status van universele feiten as ze verweven raken met de insti-
tutionele settingen en praktijken van wetenschappers en hun publieken.
Kennisclaims kunnen zich alleen tot wetenschappelijk feiten ontwikkelen als
ze op de een of andere manier worden verbonden met praktijken buiten het
laboratorium. Het concept van netwerken is geintroduceerd als een manier
om to conceptualiseren hoe wetenschappelijke feiten hun definitieve vorm
krijgen in een interactief proces tussen groepen van laboratoriumweten-
schappers en groepen buiten het laboratorium (Bijker 1995).
Voor het debat over lichaam en sekse betekent dit inzicht dat er niet zoiets
bestaat als een natuurlijke realiteit van het lichaam, maar dat dit wordt
gecreeerd door wetenschappers als het object van wetenschappelijk onder-
zoek (Duden 1991). De sociaalconstructivistische benadering maakt een heel
nieuw onderzoeksgebied mogelijk. Je kunt nu laten zien op welke manier
biomedische wetenschappen als discursieve .technologieen ons begrip van
lichaam en sekse construeren.
Tot zover het overzicht van de verschillende manieren van denken over
sekse en lichaam in vrouwenstudies, de laatste twintig jaar.
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De constructie van het hormonale lichaam

Als voorbeeld van hoe biomedische wetenschappers vormgeven aan onze
manier van denken en handelen over het lichaam wil ik een specifiek bio-
medisch model onder de loep nemen, namelijk de hormonale visie op het
lichaam. Mijn fascinatie met het hormonale model van het lichaam heeft
twee oorzaken. In de eerste plaats de verhalen in mijn eigen omgeving, met
name verhalen van vriendinnen die hun ervaringen met hun zwanger-
schappen of menstruatie steeds vaker in termen van hormonen gingen
formuleren. Ook in de media was er in de tachtiger jaren veel belangstelling
voor hormonen. Wat mij opviel, was dat het in deze verhalen meestal alleen
over vrouwelijke hormonen en vrouwelijke lichamen ging. Vrienden van mij
praatten nooit over hun lichaam in termen van hormonen en ook in de
media werd de relatie tussen hormonen en mannelijke lichamen nauwelijks
besproken.
Het beeld dat door deze verhalen ontstaat, is dat vrouwen wel hormonen
hebben en mannen niet. De vraag die mij boeide, was hoe je deze verschillen
in percepties van vrouwelijke en mannelijke lichamen kunt begrijpen als je
niet meer uitgaat van de standaardvisie op lichaam en sekse. In deze stan-
daardvisie kun je deze verschillende verhalen immers simpelweg verklaren
door to stellen dat het vrouwelijk lichaam nu eenmaal meer onder invloed
staat van hormonen dan het mannelijk lichaam. Vanuit de constructivistische
visie op lichaam en sekse is er echter ook een heel andere 'verklaring' moge-
lijk. Het feit dat het hormonale model van het lichaam zich heeft ontwikkeld
tot het dominante vertoog over het vrouwelijk lichaam en niet over het man-
nelijk lichaam, is in deze visie to begrijpen in termen van de mate waarin
onderzoekers al of niet succesvol zijn geweest in het creeren van sociale net-
werken waarin feiten over hormonen konden worden waargemaakt.
Om to begrijpen hoe dit precies in zijn werk is gegaan, ben ik ter`uggegaan
naar de beginperiode van het hormoononderzoek waarin biomedici, en met
name gynaecologen, voor het eerst gingen nadenken over het :lichaam in
termen van hormonen. Ik heb vooral gekeken naar de periode waarin het
hormonale model opkwam en de periode waarin dit nieuwe biomedisch
denken zich vestigde: de periode van 1910 tot 1940. Wat mij opviel, was dat
in de periode waarin onderzoekers voor het eerst gingen denken over het
lichaam in termen van hormonen, het hormonale model symmetrisch was
ten aanzien van beide seksen. Het ging zowel over vrouwelijke als mai ne-
lijke geslachtshormonen en over vrouwelijke en mannelijke lichamen. Als we
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echter kijken naar het einde van de dertiger jaren dan zien we dat zich een
heel andere praktijk ontwikkeld heeft. Uit de Codex Medicus is of to leiden dat
er in de periode tussen 1927 en 1938 zo'n 400 publicaties waren over manne-
lijke geslachtshormonen en zo'n 2800 over vrouwelijke geslachtshormonen.
Deze grotere aandacht voor vrouwelijke geslachtshormonen is ook duidelijk
to zien in een uitspraak van de Amerikaanse gynaecoloog Robert Frank, een
van de wetenschappers die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de intro-
ductie van het hormonaal model van het menselijk lichaam:

Sinds 1923 heeft het onderwerp vrouwelijke geslachtshormonen de
aandacht getrokken van ontelbare wetenschappers, die elkaar be-
concurreren, verdringen en bedriegen om een positie to verwerven
in de nek aan nek race om het hormoon to isoleren en to syntheti-
seren dat al zo lang begeerd wordt en waar al zo lang naar gezocht
wordt; het hormoon dat ongetwijfeld een verlichting moet zijn
voor de ziektes waar veel vrouwen aan lijden (Frank 1929).

Dit citaat illustreert dat men in die tijd zeer hoge verwachtingen had van wat
het vrouwelijk hormoon allemaal zou kunnen doen. Het vrouwelijk hor-
moon wordt hier geintroduceerd als het wondermiddel voor allerlei
'vrouwenziektes'. In een andere publicatie waarin gerapporteerd werd over
het isoleren van vrouwelijke geslachtshormonen uit de urine van mercies,
sprak de auteur over 'het vinden van goud in de urine van merries' (Tausk
1978). Deze .bronnen laten zien dat de verwachtingen betreffende vrouwe-
lijke geslachtshormonen hooggespannen waren. Mijn speurtocht naar verge-
lijkbare uitspraken over mannelijke geslachtshormonen was echter tever-
geefs.
Publicaties over de therapeutische werking van geslachtshormonen laten
eenzelfde asymmetrie tussen vrouwelijke en mannelijke geslachtshormonen
zien. Als voorbeeld poem ik hier het Zaklexicon voor Orgaan en Hormoon-
therapie, een uitgave van Organon in 1937. Dit lexicon functioneerde in de
dertiger jaren als een belangrijke informatiebron voor artsen om to weten to
komen wat voor nieuwe geneesmiddelen er geintroduceerd werden op de
markt. Er bestond in deze periode nog niet zo'n uitgebreide voorlichting
voor artsen zoals we die nu kennen; de industrie was de belangrijkste voor-
lichter voor artsen. Organon adviseert in dit Zaklexicon artsen om in 26% van
de medische indicaties die zijn opgenomen in het lexicon vrouwelijke ge-
slachtshormonen voor to schrijven, terwijl in slechts 2% van de medische
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indicaties mannelijke geslachtshormonen als geschikte therapie werden aan-
geduid. Hier zien we dus een enorm verschil hoe geslachtshormonen wer-
den ingezet als geneesmiddel.
Hoe kun je dit nu begrijpen? Op basis van mijn speurtocht door de geschie-
denis van het hormoononderzoek ben ik tot de conclusie gekomen dat de
gynaecologische kliniek een cruciale rol heeft gespeeld in het verschuiven
van de aandacht naar de vrouwelijke hormonen en lichamen. Het eerste wat
heel belangrijk is, was dat de gynaecologische kliniek een belangrijke functie
kon vervullen bij het onderzoek naar vrouwelijk geslachtshormoon omdat
de gynaecologische kliniek een uitstekende plek was waar onderzoekers
terechtkonden om aan hun onderzoeksmaterialen to komen. Dit lijkt een hele
banale verklaring, maar ik vind het belangrijk om ook op dit niveau to kijken
hoe wetenschap werkt. Mensen hebben, ook binnen de wetenschapsfilosofie,
vaak heel hoogdravende ideeen over hoe wetenschap werkt. Door we-
tenschapsfilosofen en wetenschappers zelf is lange tijd de visie uitgedragen
dat met name ideeen cruciaal zijn voor de ontwikkeling van kennis. Hierbij
werd er voorbijgegaan aan het feit dat niet alleen ideeen maar ook materia-
liteiten vaak een belangrijke rol spelen in hoe wetenschappelijke kennis ont-
staat. Dit is ook duidelijk to zien in de geschiedenis van het hormoononder-
zoek. Het concept geslachtshormoon hield in dat bepaalde organen in het
lichaam (bij geslachtshormonen zijn dit oder andere de geslachtsklieren)
specifieke chemische stoffen afscheiden die op ander plekken in het lichaam
een bepaalde werking hebben. Als je de claim hebt dat bepaalde stoffen
aanwezig zijn in het lichaam, die je vervolgens geslachtshormonen noemt,
dan zal je, om andere wetenschappers to overtuigen van je idee, pok moeten
laten zien dat die stoffen tastbaar zijn, een materiele werkelijkheid hebben.
Dit betekent dat onderzoekers die het idee van het hormonale lichaam pro-
pageerden, waren aangewezen op materiele arbeid: zij moesten,experimen-
ten doen om die chemische stoffen tot leven to roepen, om Hackings termi-
nologie to gebruiken.
In de speurtocht naar geslachtshormonen gingen wetenschappers op zoek
naar geslachtsklieren: eierstokken en testikels. Deze materialen waren echter
niet zo maar voorhanden in de laboratoria. Voor eierstokken was het pro-
bleem nog to overzien. Onderzoekers die zich met vrouwelijke geslachts-
hormonen bezighielden, konden terecht bij de gynaecologische kliniek. Om-
streeks de eeuwwisseling bestond er zowel in Europa als in Amerika een
wijdverspreide praktijk wat betreft het verwijderen van eierstokken uit het
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vrouwelijk lichaam (Corner 1965). Met was in die periode zelfs zo dat er nog
niet zo'n strikte scheiding was tussen laboratoriumwetenschappers die de
experimenten deden aan de ene kant en de clinici die patienten behandelden
aan de andere kant. Robert Frank, de Amerikaanse gynaecoloog die ik al
eerder noemde, heeft beschreven hoe hij 's ochtends op zijn werktafel ope-
ratief de eierstokken van patienten verwijderde, en deze vervolgens 's mid-
dags gebruikte als onderzoeksmateriaal om zijn onderzoek naar vrouwelijke
geslachtshormonen to kunnen doen. In de beginperiode gebruikten gynae-
cologen met .name eierstokken van vrouwen. In een latere periode gebruik-
ten onderzoekers die zich met vrouwelijke hormonen bezighielden urine van
zwangere vrouwen. Ook urine kon door de gynaecoloog op een relatief
makkelijke manier verzameld worden.
Als we dit plaatje vergelijken met wat onderzoekers die zich met mannelijke
hormonen wilden gaan bezighouden allemaal moesten ondernemen om aan
onderzoeksmateriaal to komen, dan wordt het begrijpelijk waarom onder-
zoekers veel meer onderzoek deden naar vrouwelijke dan naar mannelijke
geslachtshormonen. Onderzoekers konden namelijk niet terecht bij een spe-
cifieke kliniek voor hun onderzoeksmateriaal. Een kliniek die zich bezighield
met de reproductie-organen van mannen, bestond in de dertiger jaren nog
niet. De andrologie, de medische professie die zich specialiseert in het on-
derzoek en de behandeling van de fysiologie en pathologie van de manne-
lijke reproductive functies, is pas in de zeventiger jaren ontstaan (Niemi
1987). Met ontbreken van een andrologische kliniek aan het begin van deze
eeuw betekende dat onderzoekers die iets met mannelijke hormonen wilden
gaan doen, waren aangewezen op heel andere praktijken en instituties waar
het veel moeilijker, zo niet onmogelijk, was om onderzoeksmateriaal to ver-
zamelen. Terwijl eierstokken zo makkelijk verkrijgbaar waren, moesten on-
derzoekers die aan testikels van het menselijk lichaam wilden komen naar
executies om de testes na de executie to verwijderen uit het lichaam van de
man (Hamilton 1986). In de periode dat er gewerkt werd met urine om ge-
slachtshormonen to isoleren werd het relatief iets makkelijker want op dat
moment konden onderzoekers gebruikmaken van urine van mannen. Maar
ook dit lijkt makkelijker dan het was. In eerste instantie werd geprobeerd
deze urine to verzamelen in de urologische kliniek, de discipline die wel
.kijkt naar het mannelijke lichaam maar hoofdzakelijk naar de fysiologie en
de pathologie van de urinewegen. Bij de urologische kliniek zou in principe
urine verzameld kunnen worden, maar het probleem was dat er bij het
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onderzoek naar geslachtshormonen alleen gewerkt kon worden met urine
van gezonde mensen en niet van zieke mensen. Voor het verzamelen van
urine van vrouwen was dit geen probleem omdat de clientele van de gynae-
cologische kliniek veelal bestaat uit gezonde vrouwen die naar de kliniek
gaan als ze zwanger zijn of menstruatieklachten hebben. In de urologische
kliniek komen echter alleen mannen die bepaalde pathologieen hebben. De
urologische kliniek was daardoor geen geschikte aanleveraar voor onder-
zoeksmateriaal. Uit de correspondentie tussen Organon en de Amsterdamse
onderzoeksgroep van Ernst Laqueur, die beide een belangrijke rol speelden
in het hormoononderzoek in de twintiger en dertiger jaren, heb ik kunnen
traceren hoeveel moeite zij moesten doen om aan urine van mannen to ko-
men. Zo hebben zij bijvoorbeeld via het Ministerie van Defensie geprobeerd
toestemming to krijgen om urine to verzamelen in de kazernes en hebben ze
directies van bedrijven benaderd om hen to overtuigen dat ze hun manne-
lijke werknemers tijdens de pauze de gelegenheid moesten geven om urine
of to geven. Zowel in de kazernes als de bedrijven was het verzamelen van
urine natuurlijk geen routinepraktijk. Urine afgeven is iets wat typisch ver-
bonden is met de medische praktijk binnen de kliniek. Het is dus niet moei-
lijk om je voor to stellen dat het onderzoekers heel veel tijd en moeite kostte
om hun onderzoeksmateriaal to verzamelen.
Ook op een ander gebied vervulde de gynaecologische kliniek een essentiele
rol in het onderzoek naar geslachtshormonen. De gynaecologische kliniek
was niet alleen een geschikte leverancier van onderzoeksmateriaal, de kli-
niek bood ook uitstekende faciliteiten voor de klinische proeven die nodig
waren voor het waken van geslachtshormonen tot geneesmiddelen. In de
beginperiode bestonden er, zoals ik al eerder beschreef, weliswaar hoge
verwachtingen over de mogelijke therapeutische werking van vrouwelijke
geslachtshormonen, maar deze claims moesten natuurlijk nog wel worden
waargemaakt. De ontwikkelingen van geneesmiddelen volgen vaak geen
lineair traject waarbij het vanaf het begin vaststaat welke geneeskrachtige
werking een bepaalde stof heeft. Een bepaalde chemische stof kan vaak ver-
schillende werkingen in het lichaam hebben. Bij de ontwikkeling van ge-
neesmiddelen wordt er steeds een bepaalde werking geselecteerd. Soms
hebben onderzoekers nauwelijks enige notie welk drugsprofiel er uit een
bepaalde stof ontwikkeld kan worden. Hier gaat het dus om letterlijke con-
structies van objecten in de zin zoals Hacking die bedoelt. Een specifiek ge-
neesmiddel of een specifiek hormoon ligt niet kant en klaar in de natuur op
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ons to wachten, maar wordt geselecteerd uit de vele mogelijkheden die er
zijn. Of, zoals Rein de Vos dit zo mooi heeft omschreven: 'geneesmiddelen
zijn stoffen op zoek naar ziektes waarvoor ze een geschikte therapie kunnen
zijn' (Vos 1989). Om de mogelijke therapeutische werking van potentiele
geneesmiddelen to onderzoeken zijn klinische experimenten nodig.
In de dertiger jaren waren geslachtshormonen in deze face. Om to bepalen
voor welke ziektes geslachtshormonen als therapie konden dienen, moesten
er uitgebreide klinische proeven plaatsvinden. De gynaecologische kliniek
bood een uitstekende context voor deze experimenten omdat zich daar een
heel scala aan verschillende ziektebeelden aandiende. Als we daar de urolo-
gische kliniek tegenoverstellen, is het makkelijk voor to stellen dat er binnen
de urologische kliniek een veel beperkter aanbod van ziektebeelden was,
namelijk alleen afwijkingen in de urinewegen. Alle ziektes die verbonden
zijn met de reproductieve organen van mannen vielen hierdoor automatisch
af. De urologische kliniek bood dus veel beperktere faciliteiten voor klinische
proeven.
Een derde belangrijke functie van de gynaecologische kliniek was, dat de
kliniek onderzoekers en de farmaceutische industrie toegang verschafte tot
een grote, goed georganiseerde markt. De uitgebreide clientele die verbon-
den was aan de gynaecologische kliniek kon relatief eenvoudig getransfor-
meerd worden tot de potentiele gebruiksters van de geneesmiddelen die
eerst op veel vrouwen in de kliniek getest waren. Via de urologische kliniek
kon er slechts een kleine markt gerealiseerd worden.
Samenvattend concludeer ik dan ook dat de eenzijdige aandacht voor vrou-
welijke geslachtshormonen en lichamen is toe to schrijven aan deze asym-
metrie in de organisatie van het wetenschappelijk bedrijf. Het feit dat we het,
ook nu nog, veel vakei over vrouwen en hormonen dan over mannen en
hormonen hebben, is grotendeels toe to schrijven aan het feit dat er in de
twintiger en dertiger jaren wel een medische professie bestond die zich be-
zighield met de reproductieve functies van vrouwen, terwijl de tegenhanger
voor het mannelijk lichaam ontbrak. Onderzoekers die zich met vrouwelijke
geslachtshormonen bezighielden, konden hierdoor veel makkelijker netwer-
ken creeren waarin waarnemingen over vrouwelijke geslachtshormonen tot
universele feiten konden worden gemaakt dan onderzoekers die zich met
mannelijke geslachtshormonen bezighielden.
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Een nieuwe manier van denken over sekse en lichaam

Tot nu toe heb ik het alleen gehad over hoe geslachtshormonen tot univer-
sele feiten werden gemaakt. De geschiedenis van de geslachtshormonen is
ook nog op een andere manier een belangrijke bron om inzicht to krijgen in
hoe biomedische wetenschappen ons denken over het lichaam vormgeven.
De introductie van het hormonale model van het lichaam had belangrijke
consequenties voor het denken over lichaam en sekse.
In de eerste plaats resulteerde de introductie van het hormonale model in
een heel andere conceptualisering van sekse en lichaam. Door seksever-
schillen to verbinden met chemische stofjes, werd sekse iets dat gemeten,
gekwantificeerd en gemanipuleerd kan worden in het laboratorium. Hiervan
wil ik twee voorbeelden noemen: een uit de dertiger jaren en een meer re-
cent. In de dertiger jaren werd hormoontherapie geintroduceerd voor de
behandeling van homoseksuele mannen. De theorie was dat homoseksuali-
teit werd veroorzaakt door een storing in de hormoonbalans, waarbij er bij
homoseksuele mannen (het meeste onderzoek naar hormonen en homosek-
sualiteit ging in deze periode over mannen) er een teveel aan vrouwelijke
geslachtshormonen zou zijn. Homoseksualteit zou 'genezen' kunnen worden
door het toedienen van mannelijke, geslachtshormonen. Een recenter
voorbeeld is de hormoonbehandeling als onderdeel van geslachtsverande-
ring. Deze behandeling wordt onder andere toegepast bij de genderkliniek
aan de Vrije Universiteit waar transseksuelen terecht kunnen voor een ge-
slachtsverandering. Naast operatieve ingrepen worden hiervoor hormonen
gebruikt.
Dit zijn twee voorbeelden die duidelijk maken welke veranderingen er kun-
nen optreden in handelingspraktijken wat betreft lichaam en sekse als er een
nieuw lichaamsmodel wordt geintroduceerd in de medische wetenschappen.
De introductie van het hormonale model van het lichaam maakt het mogelijk
dat er gemanipuleerd kan worden met lichaam en sekse, zowel op het ter-
rein van, homoseksualiteit (een 'therapie' die overigens geen effect had) als
op het terrein van geslachtsverandering.
Er is ook nog een tweede niveau aan to geven waarop er een hele belangrijke
verandering heeft plaatsgevonden in het denken over lichaam en sekse als
gevolg van de introductie van het hormonaal model van het lichaam. Het
hormonale model is in principe een chemisch model dat werd toegevoegd
aan de anatomische visie op het lichaam. In het anatomische model wordt de
essentie van sekse gelokaliseerd in specifieke geslachtsorganen. Je bent
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vrouw omdat je een baarmoeder hebt en je bent man omdat je geen baar-
moeder hebt, om dit model kort samen to vatten. Dit betekent dat manne-
lijkheid en vrouwelijkheid alleen geconceptualiseerd kunnen worden in ter-
men van elkaar wederzijds uitsluitende categorieen. Het lokaliseren van de
essentie van mannelijkheid en vrouwelijkheid in chemische stoffen die in
beide seksen aanwezig zijn, betekende de introductie van een model waarin
beide seksen zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen kunnen heb-
ben. In eerste instantie gingen hormoononderzoekers er overigens vanuit dat
er twee hormonen waren: een mannelijk en een vrouwelijk hormoon. Door-
dat alleen de geslachtsklieren de rol kregen toebedeeld van producenten van
geslachtshormonen, veronderstelde men dat iedere sekse haar eigen ge-
slachtshormoon bezat: mannen hebben alleen mannelijke hormonen en
vrouwen alleen vrouwelijke. Dit idee wend in de twintiger jaren geleidelijk
aan verlaten. Hormoononderzoekers introduceerden toen een kwantitatieve
theorie van sekse, waarin mannelijk en vrouwelijke geslachtshormonen
aanwezig en functioneel zijn in beide seksen. Dit was een doorbreking van
een strikt dualistisch model van sekse. Deze ornslag betekende echter niet
dat biologen en hormoononderzoekers niet langer uitgingen van verschillen
tussen mannelijke en vrouwelijke lichamen, alleen werd dit verschil nu an-
ders gedefinieerd. Door de nadruk to leggen op het cyclische karakter van de
hormoonhuishouding werd het vrouwelijke lichaam gedefinieerd in termen
van cycliciteit.
Deze verandering in conceptualisering van het vrouwelijk lichaam had be-
langrijke consequenties voor de medische handelingspraktijk. De medische
blik werd nu vooral gericht op cyclische patronen in fysiologie en psycholo-
gie van het vrouwelijk lichaam. Deze sterke nadruk op de cycliciteit van het
vrouwelijk lichaam bracht een conceptualisering met zich mee waarbij de
labiliteit van het vrouwelijk lichaam centraal kwam to staan. Dit is met name
to zien bij de introductie van het premenstrueel syndroom als nieuw ziekte-
beeld. In dit type discourse is heel duidelijk to zien dat het niet alleen gaat
om cycliciteit, maar vooral over de labiliteit van het vrouwelijk lichaam.
Vrouwen zouden door de wisselingen in hun hormoonproductie labiel en
onbetrouwbaar zijn, vooral in de periode voorafgaand aan hun menstruatie
(Frank 1929; Branssen 1988).
Het hormonale model van het mannelijk lichaam benadrukt juist het, ontbre-
ken van een cyclisch hormoonpatroon. De continue productie van geslachts-
hormonen in het mannelijk lichaam werd verbonden met een model waarin

21



N. Oudshoorn

stabiliteit van het mannelijk lichaam werd benadrukt. In deze periode be-
stonden er ook verhalen van biologen die stelden dat er wel degelijk wisse-
lingen zijn in de productie van geslachtshormonen in het mannelijk lichaam.
Weliswaar niet in zo'n regelmatig cyclisch patroon als bij vrouwen, maar er
zijn zeker fluctuaties in de hormoonproductie. Deze verhalen kregen door de
nadruk op hoe het mannelijk lichaam verschilde van het vrouwelijke, echter
veel minder aandacht.
Samenvattend kunnen we dus zeggen dat de introductie van het hormonale
model van het lichaam zowel een bevestiging als een doorbreking van do-
minante culturele ideeen over mannelijke en vrouwelijke lichamen met zich
meebracht. De nadruk op de labiliteit van het vrouwelijk lichaam was al een
bestaand idee binnen de psychologie en daarbuiten. Het was een visie op het
vrouwelijk lichaam die op nieuw bevestigd werd door hormoononderzoe-
kers. Het idee dat je over mannelijke en vrouwelijke lichamen ook anders
kunt denken dan in termen van elkaar wederzijds uitsluitende categorieen
van mannelijkheid en vrouwelijkheid, betekende echter een radicale breuk
met de dominante culturele ideeen over sekse en lichaam.

Medicalisering van het vrouwelijk lichaam

De introductie van het hormonaal model van het lichaam had niet alleen
consequenties voor de manier van denken over lichaam en sekse maar ook
voor het handelen ten aanzien van het lichaam. Op dit moment zijn het al-
leen vrouwen die massaal hormonen slikken. Vrouwelijke geslachtshormo-
nen, en dan met name oestrogenen en progesteron, zijn de meest gebruikte
drugs in de hele westerse medische geschiedenis (Wolffers et al 1989). De
introductie van het hormonaal model heeft ertoe geleid dat er eon sterke
medicalisering heeft plaatsgevonden van het vrouwelijk lichaam. Dit is ech-
ter niet gebeurd met het mannelijk lichaam. Er is bijvoorbeeld Been therapie
ontwikkeld voor mannen voor behandeling van verouderings- of over-
gangsklachten. Dit is des to opvallender omdat de geschiedenis laat zien dat
de eerste verhalen over de therapeutische werking van hormonen verhalen
waren over hoe mannelijke geslachtshormonen gebruikt konden worden
voor behandeling van de mannelijke overgang. Rond de eeuwwisseling
werd er nauwelijks gepraat over de vrouwelijke overgang. De Franse endo-
crinolpog Brown-Sequard, een van de eerste medici die het hormonaal mo-
del van het lichaam propageerde, vertelde zijn collega's aan de prestigieuze
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Societe de Biologie in Parijs eind vorige eeuw, dat hij experimenten met
zichzelf had gedaan door het slikken van preparaten die hij uit de testikels
van honden had gemaakt. Dit experiment had geleid tot een aanmerkelijke
toename van zijn vitaliteit en viriliteit (Corner 1965). Na deze lezing kon
Brown-Sequard zijn verdere carriere in de medische wetenschap wel verge-
ten. Onderzoek naar testikels en mannelijke seksualiteit werd niet gezien a1s
een respectabele zaak waar vooraanstaande wetenschappers zich mee bezig
moesten houden. Tijdens de vestiging van de medische professie als een
wetenschappelijke professie die in deze periode plaatsvond, moest er een
duidelijk onderscheid gecreeerd worden tussen het domein van medici die
zich beriepen op het wetenschappelijk karakter van hun werk en het domein
van de volksgenezers, de 'kwakzalvers'. Hormonen en het mannelijk lichaam
werden, zeker als het om zaken van seksualiteit ging, beschouwd als een
onderwerp waarmee je geen respectabele carriere kon opbouwen binnen de
medische wetenschappen (Hamilton 1986). De behandeling van het man-
nelijk lichaam met preparaten uit de testikels werd dan ook verbannen naar
het domein van de 'kwakzalverij'.
Eenzelfde soort contrast zie je bij het gebruik van geslachtshormonen als
anticonceptiemiddel. De belangrijkste toepassing van het hormonale model
van het lichaam is natuurlijk de ontwikkeling van de anticonceptiepil. Ter-
wijl het onderzoek dat voor de ontwikkeling van de pil nodig was al werd
ingezet in de vijftiger jaren, heeft het tot de zeventiger jaren geduurd voor-
dat onderzoekers gingen kijken of geslachtshormonen misschien ook ge-
bruikt konden worden om een anticonceptiemiddel voor mannen to ontwik-
kelen. Dit onderzoek kwam pas van de grond na acties door feministen. In
de jaren zeventig begonnen feministen in de geindustrialiseerde wereld zich
in to zetten voor het ontwikkelen van anticonceptiemiddelen voor mannen.
De belangrijkste reden voor feministen om zich hiermee to gaan bemoeien
was de toenemende publiciteit over ernstige bijwerkingen van de pil
(Seaman en Seaman 1978). Vrouwengezondheidsactivisten eisten de ontwik-
keling van nieuwe anticonceptiemiddelen voor mannen om een gelijkere
verdeling van de gezondheidsrisico's en verantwoordelijkheid betreffende
anticonceptie to bewerkstelligen. De politieke druk om nieuwe anticoncep-
tiemiddelen voor mannen to ontwikkelen kwam niet alleen van feministische
gezondheidsactivisten in de westerse gemdustrialiseerde wereld maar ook
van politieke leiders in ontwikkelingslanden, met name China en India, Deze
acties hadden succes. Een deel van de onderzoeksactiviteiten in de anticon-
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ceptietechnologie verschoof, zij het mondjesmaat, naar mannen. (Ouds-
hoorn, 1996)
Het onderzoek heeft zich inmiddels zover ontwikkeld dat hormoononder-
zoekers er niet meer aan twijfelen dat hormonen geschikt zijn als voorbe-
hoedmiddel voor mannen. Het onderzoek naar hormonale anticonceptie-
middelen voor mannen is echter nog steeds een stiefkindje in de medische
wereld. De industrie houdt zich nog steeds grotendeels afzijdig en wacht of
welke resultaten organisaties als de Wereldgezondheidsorganisatie en de
Population Council, non-profit organisaties die het voortouw hebben geno-
men in het mannen-anticonceptie-onderzoek, boeken (Oudshoorn 1996). Als
je de ontwikkeling van de 'mannenpil' vergelijkt met de ontwikkeling van de
'vrouwenpil', dam valt het op dat er een enorm verschil is in de tijd die nodig
is om tot een nieuwe technologie to komen. De vrouwenpil is in een periode
van minder dan acht jaar ontwikkeld, terwijl het onderzoek naar de
mannenpil al twintig jaar geleden is ingezet en de voorspellingen zijn dat het
nog minstens vijftien jaar zal duren voor er een product op de markt komt,
als het inderdaad ooit zo ver komt.
Het feit dat het onderzoek naar nieuwe anticonceptiva voor mannen zo laat
van start is gegaan en zo traag verloopt, laat nog eens duidelijk zien dat een
technologie alleen succesvol ontwikkeld kan worden als er netwerken kun-
nen ontstaan waarin de actoren die nodig zijn om een technologie to ontwik-
kelen, zich kunnen verenigen. Helaas is het nog steeds zo dat de netwerken
voor onderzoek naar alles wat to maken heeft met vrouwen en reproductie
zich veel makkelijker vormen dan netwerken rondom mannen en reproduc-
tie.
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Noot

1. Deze lezing is een beknopte weergave van de belangrijkste conclusies uit
mijn boek Beyond the Natural Body. An Archeology of Sex Hormones. Routledge,
London/ New York 1994.
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L. Woertman

Ik ben als psycholoog en seksuoloog verbonden aan de universiteit van
Utrecht, waar ik onderwijs geef en onderzoek doe, maar wat misschien niet
iedereen weet, is dat binnen de universiteit een polikliniek gevestigd is waar
mensen met verschillende soorten problemen terecht kunnen. In mijn werk als
hulpverlener aan het Ambulatorium (zo wordt die polikliniek genoemd), ont-
moet ik mensen die in hun leven incest en/ of verkrachtingen hebben mee-
gemaakt. Ook in mijn werk als onderzoeker bij het Nederlands Centrum voor
Geestelijke Volksgezondheid, waar ik momenteel een onderzoek doe naar de
effecten van een dagprogramma voor vrouwen met een seksueel misbruik ge-
schiedenis, lees en hoor ik. over de effecten die dat misbruik kan hebben op
hun lichaam, psyche en sociaal functioneren.
Vrouwen vertellen mij verhalen over wat die inbreuken op hun lichaam voor
hen betekenen. Ilk ga hier niet verder in op allerlei negatieve effecten die zo'n
ervaring of ervaringen kunnen hebben, maar ik licht er een aspect uit. Bijna
alle mensen die seksueel misbruikt zijn in hun jeugd hebben een ingewikkelde
en vaak negatieve relatie met hun lichaam. Het kan zijn dat zij hun lichaam als
lelijk ervaren of als vies, dat zij hun lichaam verwaarlozen door het niet to
verzorgen, of dat zij het lichaam pijnigen door erin to snijden of to branden.
Eigen lichaamssensaties kunnen soms niet meer ervaren worden of het wordt
lastiger om gevoelens betekenis to geven. Ilk denk daarbij aan gevoelens van
honger negeren of gevoelens van pijn niet meer opmerken, waardoor het li-
chaam in gevaar kan komen en grenzen worden overschreden. Ook komt het
voor dat mensen vanuit die seksuele misbruikervaringen hun lichaam niet als
dat van henzelf ervaren.
Deze verhalen van negatief beleefde lichamen als gevolg van negatieve aan-
rakingen op en aan het lichaam brachten mij op het idee om na to denken over
wat nu eigenlijk een 'nomiaal' lichaamsbeeld is. Een jaar of vijf geleden ben ik
begonnen met deze vraag en het mysterie heeft zich nog fang niet opgelost. In

29



L. Woertinan

deze bijdrage wil ik met u delen hoe deze zoektocht is verlopen en wat ik tot
nu toe heb gevonden

De ontwikkeling van het lichaamsbeeld

In het recente baby-onderzoek verschijnt de baby als psychisch actief en geinte-
resseerd in andere mensen. Baby's blijken al heel vroeg (in sommige studies
een paar uren tot dagen oud) een voorkeur to hebben voor het kijken naar het
gezicht van de moeder. Ook wanner ze niet meer dan vier uur contact met de
moeder hadden voorafgaand aan het onderzoek en wanneer gecontroleerd
werd naar geurherkenning, keken de kinderen aanvankelijk meer naar de
eigen moeder dan naar een vreemde. De baby zou de specifieke gezichts-
kenmerken van de moeder wellicht zeer snel in zich opnemen - al tijdens de
eerste vier contact-wren.
Omdat problemen met scherp zien waarschijnlijk voor belemmeringen zorgen
in het onderscheiden van kleine verschillen in de kenmerken 'binnen' het ge-
zicht, gaat men ervan uit dat het de contouren en de haarlijn van het gezicht
zijn waarop de baby zich aanvankelijk orienteert. Maar het kan ook zijn dat de
moeder met meer plezier en uitstraling naar het kind kijkt dan de vreemde en
dat dit de baby bezighoudt. In ieder geval is het zo dat de baby's na een tijdje
gewend zijn aan de gezichten van hun moeders en dat ze juist meer naar de
gezichten van andere mensen beginnen to kijken..
Men heeft ontdekt dat baby's van een paar dagen oud hun moeders herkennen
aan haar specifieke geur. Stemmen leren baby's nog veel eerder onderscheiden.
Baby's blijken al v66r de geboorte to leren van aangeboden geluiden. Ze leren
de stem van de moeder al v66r de geboorte to onderscheiden van andere stem-
men, want direct na de geboorte reageren zij meer op de stem van de moeder
dan op de stemmen van andere vrouwen.
Er is niet veel onderzoek gedaan naar baby-emoties, maar voor de aanwezig-
heid van enkele basisvaardigheden om emoties bij anderen waar to nemen en
erop to reageren, is enige steun gevonden. Bremner acht het aannemelijk dat
baby's de emoties van anderen kunnen meevoelen en dat het spiegelen van de
gezichtsuitdrukkingen verder gaat dan een vaardigheid in imiteren alleen. In
de onderzoeken van Field en anderen lijken baby's uit de waarneming van
andere mensen direct informatie to kunnen afleiden over hun gevoelstoe-
stand. Volgens Bremner lijkt dit er sterk op dat baby's direct toegang hebben
tot de geestesgesteldheid van anderen.
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De waarneming van emoties bij anderen wijst op de mogelijkheid van empa-
thisch reageren vanaf de geboorte. Als het kind gevoelig is voor de emoties
van de ouder dan kan de interactie tussen moeder en kind invloed hebben op
de emotionele ontwikkeling van het kind: Bovendien blijken niet alleen de
baby's de gezichtsuitdrukkingen van de volwassenen over to nemen, maar ook
de ouders doen op hun beurt de emotionele uitdrukkingen van hun kind na.
Volwassenen brengen hierbij hun eigen ideeen mee over hoe de baby zich zou
moeten voelen in een bepaalde situatie.
Baby's zijn gevoelig voor de emotionele uitingen van andere mensen, zij zijn in
staat de visuele en auditieve aspecten van moeders acties met elkaar in ver-
band to brengen, ze kunnen gezichtsuitdrukkingen imiteren. Dit zou erop kun-
nen wijzen dat baby's anderen al vroeg ervaren als sociale wezens (Nossent:
108/109).
De klassieke opvatting dat er de eerste drie maanden Been sprake kan zijn van
sociale discriminatie, lijkt niet langer houdbaar. Een geleidelijk ontstaan van
een psyche uit een lichaam veronderstelt een lineaire volgorde van ontwikke-
ling van fysiek via psychisch naar psycho-sociaal functioneren. Deze drie lijnen
van ontwikkeling blijken bij de aanvang van leven direct op elkaar in te grij-
pen. Wat zijn de consequenties van zo'n integratieve theorie voor het lichaams-
beeld van mensen?
Het oude idee dat baby's, peuters, kleuters en lagere school-leeftijd kinderen
alleen maar hun lichaam Zijn en dat zij vanuit ervaringen met het hun lichaam
een psyche ontwikkelen en pas op latere leeftijd sociale invloeden een rol gaan
spelen, dient losgelaten to worden. Het lichaamsbeeld is dus vanaf het begin
sociaal en raakt nauw verweven met meningen van anderen. Ik denk dat het
tijd is voor een concreet voorbeeld.

'Ilk herinner mij', zo schrijft Marguerite Yourcenar, Vat ik rond mijn
tweede of derde jaar uit mijn ledikantje werd getild en dat mijn hele
lichaam werd overdekt met warme kussen die de aan mijzelf onbe-
kende contouren ervan volgden en mijzelf als het ware een vorm

gaven.

Ook Kathy Acker schrijft in haar roman Don Quichot:

'Als ik niet door een ander mens wordt aangeraakt, ben ik nets.
Want als ik niet wordt aangeraakt, kan ik alles zijn (iedereen) doen
(zijn) en dus ben ik nets'.
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Deze twee citaten, van overigens twee heel verschillende schrijfsters, laten
scherp de relatie zien tussen lichamelijk aangeraakt worden en de relatie his-
sen de psyche en het lichaam. Ook wordt duidelijk uit deze citaten dat het
lichaamsbeeld vanaf het begin sociaal is, omdat het andere mensen zijn die ons
(aan-) raken en dat wij van daaruit iemand worden.

Ons lichaam, onze huid is het eerste orgaan waarmee wij als baby contact ma-
ken met anderen en de ons omringende wereld. Aanraken en aangeraakt wor-
den, zijn voor baby's van fundamenteel belang. Zoals u waarschijnlijk weet,
heeft Harlow, een bekende ontwikkelingspsycholoog, in zijn klassieke studie
aangetoond dat baby-chimpansees een sterkere band vormen met een kunst-
moeder die bekleed is met badstof dan met een die warme melk geeft maar
koud en hard aanvoelt. Het is blijkbaar niet alleen het voedsel maar het zijn
ook de zachte aanrakingen die tot een sterkere band leiden. Een band aangaan
met een ander is belangrijk voor mensen, omdat wij door ons geliefd to weten,
een basisgevoel van veiligheid kunnen ontwikkelen.
Het lijkt waarschijnlijk dat een baby via de huid door aanrakingen van andere
mensen een eerste onderscheid leert maken tussen binnen en buiten. Behalve
de tast spelen ook geuren een belangrijke rol in het leren onderscheiden. Jezelf
aanraken voelt anders dan wanner een ander je aanraakt. Langzamerhand
leert het kind dat het eigen lichaam ergens ophoudt en het lichaam van een
ander ergens anders begint, zoals ook Yourcenar en Acker ons al vertelden.
Liefde gaat dus niet door de maag, zoals de volksmond zegt, maar via de huid.
Het positief aangeraakt worden, lijkt voor baby's van levensbelang omdat wij
met onze warme strelingen aan een baby duidelijk kunnen makert dat het
veilig en welkom is bij ons. In de aanrakingen van andere mensen ervaart een
baby het sterkst de ervaring van 'er to zijn'.
De mond neemt vanaf het begin als tastorgaan een bijzondere plats in. Met de
mond neemt een kind voor het eerst letterlijk iets van buitenaf in zich op. Ook
maakt de baby met de tastzin kennis met de eigenschappen van allerlei mate-
riaal: rond, hoekig, glad, ruw, korrelig, puntig, bobbelig, enzovoort. Deze
kennis wordt allemaal opgedaan door dingen aan to raken, to besnuffelen, in
de mond to stoppen, eraan to ruiken.
De tast en wat later in de ontwikkeling de motorische activiteiten, zijn belang-
rijke voorwaarden tot het opbouwen van een lichaamsbeeld.

Deze ontwikkeling gaat het hele leven door, maar de eerste twee levensjaren
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zijn van groot belang voor een goede opbouw van het lichaamsbeeld.
Baby's hebben dus allerlei ervaringen met aanraken en aangeraakt worden.
Warme, tedere en steunende armen geven het kind een plezierig gevoel in het
lichaam en versterken verlangens naar verder contact met de wereld. Door
eindeloze herhalingen leert een kind het verschil tussen de 'ik' van het handje
en de 'niet ik' van een speelgoedbeest of een ander mens.

Een 'normaal' lichaamsbeeld wordt opgebouwd uit drie typen ervaringen:
- Ten eerste is de spiegeling door de ouders van belang. Het kind leert zich

to onderscheiden van anderen door fysieke aanrakingen en emotioneel
reageren door anderen. Door aanrakingen van anderen ontstaat de erva-
ring dat het lichaam een eenheid vormt. De grenzen tussen 'ik' en de
'ander' en tussen binnen en buiten worden daardoor duidelijker.

- Ten tweede dragen de ervaringen van het kind met het eigen gedrag in
relatie tot anderen en de effecten van dit gedrag bij tot het ontstaan van
het lichaamsbeeld.

- Tenslotte zijn de ervaringen met het kind met de eigen interne lichaams-
sensaties belangrijk.

Dit alles heeft tot gevolg dat onze mening over ons lichaam en onszelf altijd
verweven is met de waardering die belangrijke anderen over ons hebben.

Puberteit

Ook de puberteit is een face in het leven waarin wij duidelijk kunnen zien dat
het lichaamsbeeld geen constante is maar in ontwikkeling. Ook is de puberteit
een belangrijke periode om to laten zien dat het lichaamsbeeld verweven is
met de mening van andere mensen.
In de puberteit wordt er een aantal taken aan mensen gesteld en een van die
taken is om het oude lichaamsbeeld aan to passen aan de nieuwe lichaams-
vormen on nieuwe sensaties die door het lichaam zweven. Het specifieke van
de puberteit is de ontwikkeling van de secundaire geslachtskenmerken en het
vlotte tempo waarmee dit meestal gebeurt. Een andere belangrijke ontwikke-
lingstaak is het zich ontwikkelende vermogen om over onszelf to leren naden-
ken.

Deze twee processen van een snel veranderend lichaam en het leren abstra-
heren, maakt mensen van deze leeftijd kwetsbaar. Immers 'wonen' in een li-
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chaam dat zo snel verandert, een lichaam dat niet meer van jezelf is en het
daarover nadenken, maken dat er weinig bekendheid en zekerheid is om op
terug to vallen. Jongere kinderen hebben meer de ervaring van een lichaam
Zijn (mits er een beetje aardig met hen is omgesprongen) en in de puberteit
komt sterker de ervaring naar voren van een lichaam hebben.
Aan het stuntelig bewegen van jonge pubers kuniten wij goed zien dat het
oude lichaamsbeeld zich nog niet heeft aangepast aan het nieuwe lichaam. Het
lichamelijk groeien gaat zo hard dat de psyche (het psychisch lichaamsbeeld)
zich nog niet heeft kunnen aanpassen. Het oude lichaamsbeeld klopt niet meer
met het feitelijke lichaam en dat veroorzaakt die motorische onhandigheid.
Deze processen zijn voor meisjes en jongens soortgelijk. Maar de puberteit
begint voor meisjes gemiddeld twee jaar eerder dan voor jongens. Dit betekent
dat meisjes korter kind zijn en ook op jonge leeftijd geobjectiveerd kunnen
worden tot seksueel object. Meisjes van elf kunnen de ervaring opdoen van
niet langer in de ogen gekeken to worden, zoals voorheen, maar dat de blikken
van jongens en mannen afdwalen naar hun borsten. De beginnende borsten
zijn vaak voor het meisje nog niet eigen, nog niet van haarzelf en nog niet op-
genomen in haar lichaamsbeeld maar worden direct publiekelijk. Gevoelens
van onzekerheid, schaamte, verwarring zijn voor de hand liggend. Uit mijn
onderzoek blijkt dat meisjes in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar zich het
mint mooi vinden in vergelijking met jongens van die leeftijd en in vergelij-
king met meisjes en vrouwen die ouder zijn.
Ten aanzien van het aangeraakt worden, vermoed ik dat mensen in de
puberteit heel weinig worden aangeraakt. Ouders voelen zich oriwennig naar
hun kinderen toe in dat nieuwe volwassen lichaam en ook veel pubers wenden
zich fysiek van hun ouders af, deuren van de badkamer en de wc''s gaan ineens
op slot in die periode.
Aan de roman De wereld van Sofie heb ik het volgende fragment ontleend (het
boek is geschreven vanuit het perspectief van een veertienjarig meisje):

Ze ging voor de spiegel staan en keek zichzelf in de ogenn. Ilk ben
Sofie Amundsen, zei zij. Het meisje in de spiegel gaf Been antwoord,
er kon zelfs geen gliinlach vanaf. Wat Sofie ook deed, zij deed precies
hetzelfde.

Sofie probeerde haar spiegelbeeld met een razendsnelle beweging
voor to zijn, maar de ander was even snel. Wie ben jij? vroeg ze. En
ze kreeg ook nu geen antwoord, maar even wist zij niet meer of
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zijzelf die vraag had gesteld of haar spiegelbeeld. Sofie drukte haar
wijsvinger tegen de news in de spiegel en zei: Jij bent mij. Toen ze
geen antwoord kreeg, draaide ze de zin om en zei: Ik ben jou.
Sofie was niet echt tevreden over haar uiterlijk. Ze kreeg vaak to
horen dat ze mooie amandelvormige ogen had, maar dat zeiden ze
natuurlijk alleen maar omdat haar neus to klein en haar mond to
groot was. Haar oren stonden bovendien to dicht bij haar ogen. Het
ergste was haar steile haar, waarmee helemaal niets to beginnen viel.
Soms vond zij zichzelf er zo merkwaardig uitzien dat ze zich afvroeg
of zij misvormd was. Haar moeder had weleens gezegd dat het een
moeilijke bevalling was geweest. Maar bepaalde de bevalling hoe ze
eruit zag?
Wat typisch dat zij niet wist wie zij was.

Dit fragment vanuit het perspectief van een veertienjarig Scandinavisch meisje
laat goed de ontevredenheid over haar uiterlijk zien en de relatie die zij pro-
beert to leggen met wie zij is. Maar ook de verbazing van een lichaam hebben
en een lichaam Zijn, spreekt uit dit fragment.
Meisjes moeten leren omgaan met de lichamelijke veranderingen op zich, zoals
de eerste menstruatie, het groeien van de borsten en het breder worden van de
heupen. Tegelijkertijd moeten zij ook leren omgaan met de wijze waarop de
omgeving op deze veranderingen reageert. Want hoe meisjes eruit zien, be-
paalt voor een groot deel hun populariteit bij leeftijdsgenoten. Je moet er leuk
uitzien, vriendelijk en spontaan zijn maar er niet bijlopen als een del.
De menstruatie luidt voor meisjes het begin in van hun puberteit en in de
volksmond heet het begin van de menstruatie dan ook 'vrouw worden'. Voor
jongens luidt hun eerste zaadlozing het begin in van hun puberteit, maar deze
zaadlozing wordt niet geassocieerd met potentieel vaderschap, terwijl men-
struatie voor meisjes wel gekoppeld wordt aan potentieel moederschap.
Meisjes krijgen dus in de puberteit een vrouwenlichaam = een potentieel moe-
derlichaam en jongens een mannenlichaam = een seksueel lichaam.
Het seksuele jongenslichaam mag getoond worden en het bloedende meisjes-
lichaam dient onzichtbaar gemaakt to worden.
Wij kunnen dit fenomeen goed zien in onze 'geliefde' tampon- en maandver-
band-reclames. Mooie, jonge en vooral blije meisjes vertellen ons via de camera
hoe gelukkig zij zijn met merk X omdat juist dit merk hen in staat stelt om on-
gemerkt ongesteld to zijn. Als je maar het juiste merk gebruikt, heb je geen pijn,
voel je je niet vies en zie je er niet uit als een vaatdoek. Kortom, niets belem-
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mert je om datgene to doen wat je de rest van de maand ook doet en niemand
merkt iets. Tampons en maandverband worden steeds Weiner verpakt of
anders in een neutraal zakje gedaan. Een man die op straat een pakje maand-
verband oppakt dat een vrouw uit haar tas heeft verloren, kijkt er met een
onnozele blik naar en een stem zegt 'hij weet het niet ... hij kent het niet'.
Kortom, menstruatie dient onzichtbaar gemaakt to worden en dit maakt het
voor een meisje moeilijk om trots op haar lichaam to zijn.
Ilk denk dat het lichaam voor meisjes in de puberteit zo'n bron van zorg wordt
omdat zij lichamelijk niet meer worden bevestigd door positieve aanrakingen
EN tegelijkertijd door mannenogen wordt geobjectiveerd. Dat wat meisjes
lichamelijk vrouw maakt - namelijk de menstruatie -, dient verborgen to
blijven en de zichtbare kenmerken, zoals de borsten, worden geobjectiveerd.
De clitoris kan door het meisje ontdekt zijn als bron van plezier maar is licha-
melijk niet zo zichtbaar. Hoe moeten meisjes zich veilig, geborgen en mooi
leren weten als hun lichaam wordt verdeeld in gedeelten die onzichtbaar moe-
ten blijven en gedeelten die blijkbaar publiekelijk worden?

Volwassenheid

Ook veel volwassen vrouwen zijn ontevreden over hun uiterlijk. Ook in de vol-
wassenheid zijn er perioden aan to wijzen waarop het lichaamsbeeld ver-
andert, zoals zwangerschappen, ouder worden, maar ook periodes van ziek
zijn en pijn. Maar ook een nieuwe liefde, een nieuwe baan of ineens aan sport
gaan doen heeft consequenties voor het lichaamsbeeld. Ons lichaamsbeeld is
dus altijd sociaal en cultureel ingekleurd en wanneer wij in de spiegel kijken
dan kijken duizenden ogen met ons mee.

'Wat doe je', vroeg mijn vrouw me, toen ze me langer dan gewoonlijk
voor de spiegel zag treuzelen. 'Niets', antwoordde ik, 'ik kijk naar mijn
neus, naar dit neusgat. Als ik erop druk, voel ik een lichte pijnn. Mijn

vrouw glimlachte en zei: 'Ilk dacht dat je keek naar welke kant hij scheef
staat'. 'Scheef? Staat mijn neus scheef?'

Deze zinnen vormen het begin van de roman Iemand, Niernand, Honderdduizen-
den, waarin de mannelijke hoofdpersoon zich via de ogen van zijn vrouw
ervan bewust wordt dat zijn neus scheef staat. Door dit ogenschijnlijk banale
gegeven wordt de hoofdpersoon in een crisis gebracht omdat hij zich bewust
wordt dat hij geen eenheid is, maar door zich to spiegelen aan heel veel
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anderen, wel honderdduizend verschillende individuen in zich herbergt.
Ook dit citaat is een mooi voorbeeld van het felt dat het lichaamsbeeld geen
constante is maar afhankelijk van met wie wij ons verbinden. Maar ook vertelt
het verhaal van Pirandello over de nauwe relatie tussen het lichaams- en het
zelfbeeld.
Het lichaamsbeeld is een sociale aangelegenheid, het zit in ons hoofd en hoe
wij onszelf zien, hangt of van hoe wij denken dat anderen ons zien. Ook blijkt
dat de waarneming van het lichaam sterk bepaald wordt door emoties. Ieder
van ons kent wel de ervaring dat, wanner wij verliefd zijn, wij onszelf veel
mooier vinden dan daarvoor. Ook kennen wij allemaal de ervaring dat, wan-
neer wij somber zijn, wij liever de spiegel mijden.
Het is verrassend maar waar dat er nauwelijks enig verband bestaat tussen de
feitelijke fysieke aantrekkelijkheid van een vrouw en haar eigen tevredenheid
over haar lichaamsbeeld. Simpel gezegd, als wij collectief over een bepaalde
vrouw zouden zeggen dat wij haar prachtig vinden, dan is het nog maar de
vraag wat die betreffende vrouw zelf van haar uiterlijk vindt. Dit komt omdat
het lichaamsbeeld en niet het feitelijke lichaam dient als subjectieve werkelijk-
heid voor de persoon in kwestie.

Tot nu toe hebben wij gesproken over hoe het lichaamsbeeld tot stand komt,
dat het geen constant iets is maar aan verandering onderhevig in de levens-
loop. Ook hebben wij gezien dat het lichaamsbeeld afhankelijk is van onze om-
gang met andere mensen en dat, wanner wij ons lichaam bekijken en beoor-
delen, de ogen van anderen met ons meekijken.
Terugkomend op de vraag die ik in het begin van rn jn lezing heb gesteld, na-
melijk 'wat is een normaal lichaamsbeeld?' dan kunnen wij zeggen dat dit een
relationeel.lichaamsbeeld is waarin verschillende dimensies zijn to onderschei-
den.
De eerste dimensie die wij kunnen onderscheiden, is het feitelijke lichaam. Wij
kunnen daarbij denken aan onze leeftijd, het vrouw of man zijn, onze feitelijke
lengte en gewicht, onze huid, enzovoort. Maar het lastige is dat wij ons
lichaam nooit helemaal kunnen waarnemen. Veel mensen hebben de ervaring
dat wanner zij zichzelf op foto's of video zien, zij zichzelf vreemd vinden,
anders dan hoe zij lichamelijk in hun eigen hoofd zitten. Dit heeft onder andere
to maken met het feit dat wij onszelf alti d vanuit een bepaalde positie zien. Wij
kijken letterlijk anders naar onszelf dan wanner een ander ons ziet. Een
aardig voorbeeldje is de volgende ervaring die ik Iaatst meemaakte. Ilk bracht
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mijn schoenen naar de schoenmaker, u kent ze misschien nog wel, van die
ouderwetse schoenmakers waar je je schoenen 's morgens kan brengen en 's
middags weer kan ophalen..Aldus geschiedde. Ilk bracht mijn zwarte enkel-
laarsjes met veters naar de schoenmaker om to laten verhakken. 's Middags
kwam ik terug en de schoenen stonden uitgestald op een rek. Ik mocht mijn
schoenen daar afpakken en het gekke was. dat het even duurde voordat ik mijn
eigen schoenen, die ik toch al een poosje draag, herkende. Ilk pak een paar
zwarte enkellaarsjes en reken af. Ineens kijk ik in de schoen en zie dat het
schoenen van een ander merk zijn. Ilk was echt verbaasd en zei tegen die man
'het klinkt belachelijk maar dit zijn mijn schoenen niet, ik heb de verkeerde
gepakt'. Mijn tweede poging lukte omdat ik in de schoenen naar het merk
zocht en toen pas min eigen schoenen op het rek kon vinden. Ilk vond rn jzelf
ongelofelijk stom en zei aarzelend tegen de schoenmaker 'wat vreemd dat ik
mijn eigen schoenen amper terug kan vinden'. Hij zei dat het helemaal niet
vreemd was en dat 80% van de mensen hiermee problemen heeft. Wanneer je
je schoenen aanhebt, kijk je er vanboven tegenaan. Flier in het rek staan de
schoenen met hun achterkant naar voren opgesteld, zodat je er van achteren
tegenaan kijkt, waardoor de herkenning moeilijker is. Zo zit het ook met het
herkennen van ons eigen lichaam. Wij zijn gewend via een spiegel onszelf
waar to nemen en zien dus maar een gedeelte en niet het geheel.
Behalve dat wij ons lichaam nooit in zijn totaliteit kunnen zien, spelen in het
waarnemen altijd emoties van onszelf en meningen van anderen een rol.
Wanneer wij in de spiegel kijken, is dat dus nooit neutraal maar kijken andere
ogen met ons mee. Dit heb ik de tweede dimensie van het lichaamsbeeld ge-
noemd, namelijk het beleefde lichaam.

De derde dimensie die ik onderscheid, is het ideate lichaam. Ieder van ons
heeft een plaatje in zijn/haar hoofd hoe wij er ideaal gesproken zouden willen
uitzien. Deze ideate beelden worden geleverd door de cultuur, de tijd en plaats
waarin wij leven. Hedentendage is het ideate lichaamsbeeld voor vrouwen
dun en lang en voor mannen lang en gespierd. In armere landen is een voller
figuur bijvoorbeeld ideaal, omdat molligheid daar uitdrukking geeft aan
welvaart. Een wat dikker lichaam drukt bijvoorbeeld in India uit 'kijk eens hoe
ri k ik ben, dat ik zoveel voedsel kan betalen'.
Uit min onderzoek blijkt dat, wanner de dimensies van het lichaamsbeeld
meer overeenkomen, mensen zichzelf als mooier ervaren. Dit betekent tegelij-
kertijd ook het omgekeerde, namelijk wanneer de dimensies van het lichaams-
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beeld meer verschillen, des to ontevredener zijn mensen over hun lichaam. Een
voorbeeld. Iemand die feitelijk een gewoon gewicht heeft met een daarbij be-
horende gebruikelijke lengte maar ideaal gezien veel dunner zou willen zijn en
bijvoorbeeld blonder, vindt zichzelf minder mooi. Ook de beleving van het
lichaam zoals wij al eerder zagen, speelt een grote rol in de waardering van het
uiterlijk. Deze beleving komt tot stand in de aanrakingen en spiegeling door
artdere mensen en vormt als het ware een bril waarmee wij onszelf beoordelen.
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Inleiding

De vraag of de geneeskunde niet to ver doorschiet in haar streven het men-
selijk lichaam to beheersen en to verbeteren, is van recente datum. Tot voor
kort was een dergelijke vraagstelling nauwelijks aan de orde. Integendeel,
eeuwenlang bevond de geneeskunde zich in een uiterst moeilijke positie en
had men eerder met het probleem van de medische onmacht dan met het
probleem van de medische macht to kampen. De meeste middelen waarover
de huidige geneeskunde beschikt, zijn pas recentelijk beschikbaar. Tot diep
in de negentiende eeuw was de geneeskunde niet in staat talloze hande-
lingen to verrichten die heden ten dage als vanzelfsprekend gelden. Zij kon
niet ingrijpend opereren, geen bloedtransfusies tot stand brengen, wist nets
van infectieziekten en was met de functies van de meeste organen onbekend
(Van den Berg 1969).
Dit had tot gevolg dat ook het ontzag voor de geneeskunde van recente da-
tum is. Sinds mensenheugenis vormde het doer en laten van artsen het mik-
punt van spot. Een aanzienlijk deel van de teksten die door de traditie aan
Hippocrates worden toegeschreven, zijn opvallend defensief van toon en de
voornaamste raadgeving van Hippocrates aan zijn volgelingen luidt dat men
in geval van twijfel beter nets kan doen. In al die gevallen waarin het on-
zeker is welk effect de medische ingreep zal sorteren, kan -men haar beter
achterwege laten. Aangezien dit voor verreweg de meeste gevallen gold
waarmee de arts destijds geconfronteerd werd, berustte het voornaamste
onde;scheid tussen geneeskunde en kwakzalverij in de terughoudendheid,
het nietsdoen van de arts, dat wil zeggen in het gegeven dat de arts in de
meeste gevallen na ampel beraad tot de conclusie kwam dat het beter was
niet to handelen - een houding die eeuwenlang met hoongelach beant-
woord werd.
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Toen de zeventiende-eeuwse Franse toneelschrijver Moliere in een aantal
van zijn komedies de geneeskunst van zijn tijd genadeloos ridiculiseerde,
bouwde hij voort op een lange populaire traditie. In L'amour Medecin bij-
voorbeeld laat hij een van zijn personages verklaren dat de expertise van de
arts slechts zou bestaan in het vertalen in het Latijn wat iedereen al weet,
namelijk dat de patient ziek is. En wanner vier artsen gevraagd wordt een
oordeel over een ziektegeval to vellen, blijken hun meningen zeer ver uiteen
to lopen. Twee van hen raken verzeild in een theoretisch dispuut dat klaar-
blijkelijk van groter gewicht is dan het welzijn van hun patient, terwijl de
andere twee verklaren dat het beter is in het geheel niets to doen en zich van
ieder ingrijpen to onthouden, opdat de patient in ieder geval geen schade zal
worden berokkend, waarbij ze zich uiteraard op Hippocrates beroepen.
Thans lijkt de situatie in haar tegendeel to zijn gekeerd. Het heeft er zelfs alle
schijn van dat de geneeskunde zich wil wreken voor het hoongelach dat haar
eeuwenlang ten deel viel. Het probleem van de medische onmacht heeft
plaatsgemaakt voor het probleem van de medische macht. De geneeskunde
lijkt nu nergens meer voor terug to schrikken. Het enige wat haar moeilijk
valt, is terughoudendheid to betrachten, zich terughoudend op to stellen.
Door de toename van medische macht is het verantwoordelijkheidsbesef van
de arts enorm gegroeid. Ze1fs in geval van twijfel dient men to handelen,
veeleer dan 'de natuur' haar werk to laten doen. Iedere wijziging in de toe-
stand of in het ziektebeeld van de patient, zo lijkt het, wordt als het gevolg
van een medische beslissing uitgelegd. Patienten overlijden niet langer ten
gevolge van een ziekte maar ten gevolge van een medische beslissing.
In dit artikel wil ik andermaal de stelling verdedigen dat dit beeld van de
hedendaagse geneeskunde eenzijdig is en dat de tegenstelling ttissen antieke
('natuurlijke') en moderne ('onnatuurlijke') geneeskunde gerelativeerd moet
worden. Sterker nog, in bepaalde opzichten lijkt het grondprobleem van de
geneeskunde niet wezenlijk to zijn veranderd. Om meer zicht to krijgen op
het heden, en dan met name op de hedendaagse verhouding tussen genees-
kunde en natuur, zal ik een historische omweg maken die tenslotte weer
naar de actualiteit zal voeren.
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De Oudheid

Aristoteles omschrijft de natuur als datgene wat, in tegenstelling tot de din-
gen die door de mens zijn voortgebracht, op eigen kracht werkt en bestaat,
datgene wat zijn beginsel van verandering in zichzelf heeft (Physica B 1). Hij
benadrukt derhalve zowel het eigenstandige als het dynamische, het bewe-
gende en wordende aspect van de natuur. Zij verschijnt als een eigenstan-
dige macht naast het technische handelen van de mens, een macht die in heel
de werkelijkheid werkzaam is. Deze bepaling van het natuurlijke betreft ook
dat gedeelte van de natuur (het menselijk lichaam) waarop de medische
wetenschap betrekking heeft. De natuur is de grond, het werkzame beginsel,
de natuurlijke oorzaak van gezondheid. Een geneeskunde die niet op de
eigen werkzaamheid van de natuur vertrouwt, aldus Aristoteles, is tot mis-
lukken gedoemd. Het medisch handelen kan de natuur als oorzaak van ge-
zondheid slechts tegemoetkomen, niet vervangen. Het lichaam is, in tegen-
stelling tot de door onszelf gemaakte dingen, geen machine, geen mecha-
nisch fenomeen, geen construct dat volledig maakbaar, reconstrueerbaar of
beheersbaar zou zijn.
In bepaalde opzichten lijkt zich in Aristoteles' omschrijving van de natuur
het hedendaagse, natuurwetenschappelijke beeld van de natuur reeds aan to
kondigen. De natuur is bij hem niet langer mysterieus, demonisch en on-
doorgrondelijk maar het voorwerp van systematische wetenschappelijke
observatie. Bij Aristoteles tekent zich reeds een wetenschappelijke houding
of die erin bestaat de natuurlijke wetmatigheden to ontsluiten door de na-
tuur to observeren. Tegelijkertijd is sprake van een onoverbrugbare kloof
tussen de houding van de hedendaagse natuurwetenschapper en die van
Aristoteles, een kloof die zich nader laat aanduiden aan de hand van de ge-
schiedenis van het werkwoord 'observeren'.
Wij begrijpen observeren als waamemen in een neutrale, empirische, objec-
tieve, kortom niet-morele zin van het woord. Observeren is waarnemen, een
neutrale activiteit. Het Latijnse werkwoord observare, waarvan 'observeren' is
afgeleid, heeft echter een dubbele betekenis. Het betekent zowel observeren
in empirische zin als respecteren, hoeden, redden. Observeren betekent
eigenlijk inachtnemen, zowel in empirische als in morele zin. En de mens is
degene die de natuur observeert, in acht neemt; hij is de servus, de 'hoeder'
van de natuur. Dat is de grondervaring die in het werkwoord observare ter
sprake wordt gebracht, een ervaring die in het huidige werkwoord observe-
ren nog steeds doorwerkt, met name in de Engelse variant: to observe' bete-
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kent zowel waarnemen als respecteren. In observare zijn de natuurlijke enti-
teiten nog niet tot wetenschappelijk object gereduceerd. De natuur dwingt
respect of omdat zij is zoals zij is. Datgene wat op eigen kracht werkt en be-
staat, dient in acht genomen en behoed to worden.
Zoals bekend, waren de eerste Griekse filosofen natuurfilosofen. Hun reflec-
tie had betrekking op de natuur als het werkzame beginsel, de grond van
heel de werkelijkheid betrekking. Bij Socrates maakte de vraag naar de na-
tuur plaats voor de vraag naar de mens. Het is echter de Griekse geneeskunde
geweest die erin slaagde de kloof tussen natuurfilosofie (fysica, metafysica)
en 'mensfilosofie' (ethica, politica) to overbruggen door de vraag naar de
verhouding van de mens tot de natuur, naar de omgang van de mens met de
natuur centraal to stellen (Bremer 1989), een problematiek die juist in onze
tijd aan urgentie lijkt to hebben gewonnen. Het waren de Griekse artsen die
aandacht hadden voor het vermogen van de mens zijn lichamelijke natuur
door dietiek, oefening en levensstijl to veranderen. De natuur bleef echter het
principe, de norm van medisch handelen. Genoemde middelen werden
slechts ingezet 'op medische indicatie', dat wil zeggen om de natuurlijke
situatie, het natuurlijke evenwicht van levenskrachten to herstellen, daar
waar dit evenwicht (bijvoorbeeld door een onnatuurlijke, buitensporige of
anderszins ongezonde levenswijze) verstoord was geraakt.
De ervaring die in het werkwoord observare ter sprake wordt gebracht, is ook
de grondovertuiging die in het hippocratische corpus werkzaam is. Het be-
treft een verzameling teksten die door de traditie aan Hippocrates worden
toegeschreven, hoewel ze door latere auteurs geschreven zijn. De arts is de
dienaar van de natuur, hij dient de eigen werkzaamheid van de natuur in
acht to nemen. Zijn voornaamste taak bestaat erin, de natuur in staat to stel-
len haar werk to doen. Wanner een gebroken been door de arts gespalkt
wordt, is het herstel van de gezondheid uiteindelijk de verdienste van het
lichaam zelf (cf. Zwart 1994). De medische interventie is erop gencht de na-
tuurlijke situatie to herstellen. De natuur verschaft het criterium waaraan het
medisch handelen moet beantwoorden. De natuur is de grote 'heelmees-
teres' waarvan het medisch handelen fundamenteel afhankelijk blijft.
Het is ontegenzeggelijk de grote verdienste van de hippocratische genees-
kunst geweest, ziekte als een natuurlijke gebeurtenis met een natuurlijke oor-
zaak to beschouwen. Dit was de grondgedachte die het mogelijk maakte dat
medisch handelen de plaats kon innemen van suggestie en magie. Alles wat
plaatsvindt, aldus Hippocrates (1959), vindt plaats door toedoen van iets en
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dat'iets' is een natuurlijke (veeleer dan een bovennatuurlijke) oorzaak. Het is
de opgave van de arts deze natuurlijke oorzaak door observatie op het spoor
to komen.
Dit betekent echter tevens dat de natuur niet alleen de heelmeesteres, maar
ook de oorzaak van de ziekte is. De natuur is niet alleen het beginsel van ge-
zondheid maar ook van ziekte. Dit betekent dat de geneeskunde, hoewel
principieel in overeenstemming met de natuur, soms ook tegen de natuur
moet handelen, met name daar waar de patient door het geweld van de ziekte
(van de natuur) overweldigd dreigt to worden, aldus Hippocrates in de zo-
juist geciteerde tekst. Met andere woorden, ondanks de ogenschijnlijke na-
tuurvriendelijkheid van de hippocratische geneeskunde, stoten we hier toch
reeds op een fundamentele ambivalentie die in de hippocratische genees-
kunst zelf besloten ligt. De geneeskunde dient zowel met als tegen de natuur
to werken, zij dient haar in principe maar in sommige gevallen tracht zij haar
to overmeesteren. Ondanks het respect dat men de natuur toedraagt, krijgt
de verhouding tussen geneeskunde en natuur onvermijdelijk het karakter
van een machtsstrijd. In plaats van de ziekte de gelegenheid to geven de
patient de overmeesteren, moet de geneeskunde zich inspannen om de
ziekte to overmeesteren. Zij doet dit door to observeren wat zich in het li-
chaam afspeelt. De betekenis van het werkwoord observeren begint hier
reeds to verschuiven. Datgene wat in eerste instantie een respectvolle hou-
ding lijkt uit to drukken, blijkt een wapen in de strijd tegen de natuur (als
oorzaak van de ziekte) to zijn geworden.
Dit wordt nog duidelijker in het vervolg van de tekst. De beroemde uit-
spraak van Herakleitos, dat de natuur er behagen in schept zich to verber-
gen, blijkt ook voor de natuurlijke oorzaken van ziekten op to gaan. De me-
dische observatie, aldus de auteur, wordt dikwijls gehinderd door het feit
dat veel lichamelijke processen zich in het verborgene afspelen. In dat geval
zal de geoefende arts zich een indruk vormen van het ziekteproces op grond
van bepaalde indirecte waarnemingen. Met name aan de hand van li-
chaamsvochten, zoals zweet en urine, vormt hij zich een beeld van datgene
wat aan zijn directe waarneming onttrokken is. Daar waar dergelijke mid-
delen niet volstaan, aldus de auteur, moet de geneeskunde verdergaande
middelen aanwenden. Daar waar de natuur niet uit eigen beweging de mid-
delen verschaft die de arts in staat stellen een diagnose to vellen, heeft de
geneeskunde bepaalde methoden ontwikkeld waarmee men de natuur kan
dwingen haar geheimen prijs to geven. Uiteindelijk zal zij haar verzet dan
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opgeven en aanduiden welke koers de arts dient to volgen. De auteur voegt
er echter aan toe dat dergelijke dwangmiddelen de natuur geen schade mo-
gen berokkenen.2
Hoewel de principiele eerbied voor de natuur, het principiele besef van af-
hankelijkheid van de natuur gehandhaafd blijft, doet deze passage toch
reeds opvallend modern aan. De eerbied voor de natuur wordt tijdelijk ge-
suspendeerd om plaats to maken voor een meer actieve wijze van indicatie-
stelling. Daarbij moet men vooral denken aan aderlating en andere metho-
den om lichaamsvochten uit het lichaam to verwijderen die, in tegenstelling
tot zweet en urine, niet uit eigen beweging door het lichaam worden afge-
scheiden en prijsgegeven.

Recente vanzelfsprekendheden

Datgene wat voor de hippocratische arts nog een problematische uitzonde-
ringssituatie was, lijkt voor de moderne geneeskunde vanzelfsprekend to
zijn geworden. De houding tot de natuur lijkt fundamenteel to zijn veran-
derd. Bloedafname, bijvoorbeeld, lijkt onproblematisch to zijn geworden en
wordt niet langer als een dwangmiddel in de machtsstrijd met de natuur
ervaren. De moderne geneeskunde acht het vanzelfsprekend en bij voorbaat
gelegitimeerd om de natuur op deze wijze uit to horen.
In historisch opzicht gaat het echter om een recente, 'modern' vanzelfspre-
kendheid. In zijn Kritik der reinen Vernunft spreekt de achttiende-eeuwse filo-
soof Kant over een fundamentele omwenteling, een 'Revolution der Den-
kart', die zich aan het begin van de moderne tijd voltrok en de moderne
natuurwetenschappen mogelijk maakte (1787/1968, p. 23). Voortaan zijn wij
niet langer de leerling of dienaar van de natuur, aldus Kant, maar dwingen
wij haar antwoord to geven op de vragen die wij haar voorleggen - zoals
een rechter bij de beklaagde doet. De natuur wordt op actieve, soms zelfs
gewelddadige wijze, uitgehoord. De wil tot weten blijkt op intieme wijze
verbonden to zijn met de wil tot macht, de wil tot beheersen. Medische ken-
nis is medische macht, al zal het nog enige tijd duren (tot in de twintigste
eeuw om precies to zijn) alvorens de wetenschap er enigszins in slaagt haar
ambitie het lichaam to beheersen, to realiseren.
De hedendaagse geneeskunde lijkt zich, waar het haar morele grondhouding
betreft, zeer ver verwijderd to hebben van haar begin. Wat door Hippocrates
nog als een gewelddadige vorm van ondervraging wordt aangenterkt, is een
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standaardhandeling geworden waarvoor men zich niet langer moet veront-
schuldigen, waarvoor men geen morele rechtvaardiging verschuldigd is,
althans niet waar het de natuur betreft. De arts is de dienaar van de patient
geworden. Aan hem of haar is men een rechtvaardiging verschuldigd, ook
wanneer het om standaardhandelingen zoals bloedafname.gaat Daar waar
de patient instemt met de handeling, is zij echter in principe gelegitimeerd, is
zij onproblematisch geworden. De moderne geneeskunde heeft in beginsel het
recht de natuur op invasieve wijze to ondervragen, zelfs to beschadigen wan-
neer de patient ermee instemt of erom vraagt, zo lijkt het. De patient ver-
schaft het recht, de geneeskunde de macht. De natuur geldt niet langer als
datgene wat, ook in morele zin, in acht moet worden genomen. Het verloop
van het ziekteproces lijkt geheel en al het resultaat van menselijke beslis-
singen to zijn. Normerend is niet langer de eigen werkzaamheid van de na-
tuur, maar de wil of de wens van de patient. De wetenschap is erin geslaagd
de eigen werkzaamheid van de natuur tot een reeks van (in moreel opzicht
neutrale) biologische en fysiologische processen to reduceren. De genees-
kunde lijkt 'wensgeneeskunde' to zijn geworden. De natuur lijkt uit het zicht
verdwenen en het lichaam lijkt nauwelijks nog weerstand to bieden aan onze
beheersings- en zelfbeschikkingsdrift.
Deze diagnose van de actuele situatie is minstens eenzijdig. De stelling die ik
wil verdedigen, luidt dat, ondanks de sterk toegenomen macht van de ge-
neeskunde, een fundamentele ambivalentie ten opzichte van de natuur nog
altijd werkzaam is. De natuur is nog niet uit de geneeskunde verdwenen.
Ook in de huidige situatie is sprake van een machtsstrijd, een spannings-
verhouding tussen twee machten: medisch handelen (of medische 'verant-
woordelijkheid') en 'natuur'. Deze spanningsverhouding, deze fundamen-
tele ambivalentie van de hedendaagse geneeskunde manifesteert zich reeds
bij Kant, namelijk in het problematische begrip 'lichamelijke integriteit', maar
ook in een aantal problemen waarvoor de hedendaagse geneeskunde zich
geplaatst ziet.
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Lichamelijke integriteit

Zoals gezegd, acht Kant een actief-ondervragende houding jegens de natuur
gerechtvaardigd, en dat is een opvatting die sterk lijkt to contrasteren met de
schroom die in het hippocratische corpus overheersend is. Niet de natuur,
maar de mens stelt de norm en dit geldt niet alleen voor Kants opvattingen
over wetenschap, maar evenzeer voor zijn opvattingen over ethiek. De mens
heeft principieel het recht om over zijn eigen lichaam to beschikken. Toch
blijkt het beschikkingsrecht over het eigen lichaam bij Kant niet onbegrensd
to zijn. Men heeft met name niet het recht het eigen lichaam to verminken
(Kant 1797/1956, p. 553 en verder). Het amputeren van een lichaamsdeel,
bijvoorbeeld, acht hij alleen geoorloofd op medische indicatie, namelijk
wanneer deze handeling bedoeld is om het voortbestaan van het lichaam als
geheel veilig to stellen. Mijn beschikkingsrecht over mijn lichaam of be-
paalde lichaamsdelen gaat niet zo ver dat ik het recht zou hebben lichaams-
delen to vernietigen, tenzij daar een redelijke rechtvaardigingsgrond voor is.
Anders gezegd, Kant maakt onderscheid tussen vrijheid en willekeur. De
mens stelt de norm voor zover hij redelijk is, en de geneeskunde is slechts
wensgeneeskunde voor zover het wensen betreft die redelijk, dat wil zeggen
door 'redenen' van medische aard gerechtvaardigd zijn.
Waar het redenen van andere dan strikt medische aard betreft, is Kant te-
rughoudend. De achttiende-eeuwse zanger die zich laat castreren om zijn
sopraanstem to behouden, wordt door Kant bekritiseerd. In beginsel dient
ook de persoon zelf de integriteit, de gaafheid van zijn lichaam to respecte-
ren. De wens van de patient en de technische macht van de geneeskunde
alleen zijn niet voldoende. Kant beargumenteert deze begrenzing van het
beschikkingsrecht over het eigen lichaam door to stellen dat het ongerijmd is
zich op het zelfbeschikkingsrecht, dat wil zeggen de vrijheid van de mens to
beroepen om handelingen to verrichten die deze vrijheid juist ondermijnen.
Wie zijn lichaam beschadigt, brengt immers ook zijn vrijheid in gevaar.
Er zijn echter beschadigingen to bedenken die strikt genomen geen belem-
mering vormen voor de uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht. In Kants
tijd kwam het bijvoorbeeld voor dat mensen met een gezond gebit een tand
lieten verwijderen om die vervolgens to verkopen. Wat was daar problema-
tisch aan? Een dergelijke ingreep kan nauwelijks als een beperking van de
eigen vrijheid worden opgevat. Veel andere casuustiek in deze richting was
er in de tijd van Kant nog niet. De medische macht was nog nauwelijks een
probleem geworden. Naarmate de macht van de geneeskunde toeneemt,
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neemt ook echter het aantal voorbeelden toe van ingrepen die wel als een
verminking kunnen worden opgevat, maar waarvan betwijfeld kan worden
of ze de persoon in kwestie ook in de uitoefening van zijn zelfbeschikkkings-
recht belemmeren. Voor een aantal 'dubbelorganen' (nieren, testikels, et
cetera) geldt dat we aan een exemplaar voldoende zouden hebben. Wat is er
dan verkeerd aan om een van deze dubbelorganen to laten verwijderen met
de bedoeling ze to verkopen? Aangezien uitname van een pier of testikel niet
tot noemenswaardig functieverlies lijdt, kan men strikt genomen niet bewe-
ren dat op deze wijze de eigen vrijheid in gevaar wordt gebracht.
Toch vermoed ik dat Kant ook in dergelijke gevallen zou blijven volhouden,
dat er geen sprake is van wat hij een 'adequaat gebruik van de vrijheid'
noemde en het lijkt mij onloochenbaar dat ook in onze situatie een dergelijke
terughoudendheid blijft bestaan. De huidige geneeskunde is geen wens-
geneeskunde in de rigide zin van het woord, ook het hedendaagse lichaam
lijkt zich niet to lenen voor manipulatie wanneer een rechtvaardigingsgrond
(een 'indicatie', bij voorkeur van medische aard, een beroep op pathologie
die tot handelen dwingt) ontbreekt. Ook in tijden van sterk toegenomen me-
dische macht, zo lijkt het, behoudt het lichaam een eigen waardigheid die
gerespecteerd, in acht genomen moet worden. De stelling dat de hedendaagse
geneeskunde wensgeneeskunde zou zijn, is strikt genomen onjuist. Aan de
wens moet nog steeds een nood, een pathologie ten grondslag liggen wil zij
als redelijk kunnen gelden.

Wensgeneeskunde

De term wensgeneeskunde suggereert dat de wens en vervolgens de tevre-
denheid van de patient de maatstaf van goede medische zorg zou zijn. De
geneeskunde dient aan to sluiten bij de wensen en behoeften van de 'consu-
ment'. Wensgeneeskunde roept een beeld op van een geneeskunde die veel
vermag en de plicht heeft de patient op adequate wijze over haar eindeloze
mogelijkheden to informeren opdat hij of zij in staat wordt gesteld de keuze
to maken die bij zijn of haar eigen wensen en preferenties past.
Dit is uiteraard een zeer eenzijdig beeld. In veel gevallen blijkt de heden-
daagse geneeskunde, ondanks haar technische mogelijkheden, juist niet of
slechts gedeeltelijk in staat to zijn aan patientenverlangens tegemoet to ko-
men. Ondanks de enorme vooruitgang die de geneeskunde heeft geboekt,
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blijkt de macht om de natuur to beheersen of to veranderen nog altijd fun-
damenteel beperkt to zijn.
Vaak weet of ziet de observerende geneeskunde wel wat er aan de hand is
maar zonder dat zij er werkelijk iets aan kan doen. Haar curatieve mogelijk-
heden blijven dan bij haar diagnostische mogelijkheden achter. Ondanks de
sterk toegenomen mogelijkheden om de natuur to observeren, blijven de mo-
gelijkheden haar to beheersen of zelfs to veranderen beperkt en ziet de
geneeskunde zich gedwongen de weerbarstigheid van de natuur in acht to
nemen. De natuur schept er nog steeds, en misschien wel meer dan ooit,
behagen in zich to verbergen maar op een andere wijze dan voorheen. In een
tijdsgewricht van CT-scan en genetisch onderzoek, waarin de natuur ogen-
schijnlijk geheel doordringbaar en wetenschappelijk observeerbaar lijkt to
zijn geworden, behoudt zij haar weerbarstigheid en manifesteert zij zich als
kloof tussen diagnostische en curatieve mogelijkheden, als kloof tussen wens
en resultaat. Zij blijft zich aan het wetenschappelijke beeld van de natuur
onttrekken, blijft weerstand bieden tegen medische beheersingsdrift, in
plaats van volledig manipuleerbaar to zijn geworden.
Nu zou men kunnen tegenwerpen dat de noodzaak de natuur to respecteren
in dergelijke gevallen van medische onmacht niet moreel van aard is omdat
het respect in feite afgedwongen wordt. Het gaat hier niet om een moreel
appel om op deugdelijke, behoedzame wijze met de gaafheid van het li-
chaam om to gaan, maar veeleer om het inzicht dat de technische mogelijk-
heden om ons tegen de macht van de natuur teweer to stellen en de natuur
naar onze hand to zetten, feitelijk beperkt zijn - een feitelijke beperking
waarvan bovendien nog gesuggereerd kan worden dat zij tijdelijk en uitein-
delijk geheel overwinbaar zou zijn. Het is echter maar de vraag of het onder-
scheid tussen beide vormen van respect, tussen respect-uit-deugd en res-
pect-uit-nood wel zo groot is en of ethiek wel iets anders is dan de eeuwen-
oude poging om van de nood een deugd to maken. Ondanks de enorme
vooruitgang die de geneeskunde heeft geboekt, is zij er niet in geslaagd vol-
ledig los to komen van haar begin. Er is ontegenzeggelijk sprake van medi-
sche macht, maar er blijft ook sprake van medische onmacht, en de heden-
daagse geneeskunde is een wetenschap die zowel veel als weinig vooruit-
gang heeft geboekt.
Deze ervaring laat zich nader verduidelijken wanneer we de geschiedenis
van het woord 'observeren' nog wat verder voortzetten. Van veel moreee ter-
men is bekend dat ze oorspronkelijk een politieke betekenis hadden, en dit
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geldt voor termen als 'respecteren' en in acht nemen' evenzeer.3 Oorspron-
kelijk gebruikte men dergelijke termen om de houding ten aanzien van ge-
duchte tegenstanders uit to drukken, om aan to geven dat er sprake was van
een (altijd precair) machtsevenwicht tussen elkaar tegenstrevende, be-
dreigende machten. Het is onmiskenbaar dat zich in de loop der eeuwen (en
met name gedurende de afgelopen decennia) belangrijke verschuivingen in
het machtsoverwicht tussen geneeskunde en natuur hebben voorgedaan, en
Oat het medisch handelen zich niet langer in dezelfde situatie bevindt als
destijds. Wat de geschiedenis van de geneeskunde onthult, is dat de natuur,
het menselijk lichaam zelf, een geschiedenis heeft. Datgene wat ooit naast het
menselijk handelen haar eigenstandigheid bewaarde, datgene wat vervol-
gens tot object van wetenschappelijke observatie werd gereduceerd, lijkt zich
thans to manifesteren als datgene wat weerstand biedt door zich terug to
trekken uit een schijnbaar volledig transparant domein van handelen. Ook de
hedendaagse geneeskunde weet zich geconfronteerd met een macht die zich
niet laat wegcijferen en waarvoor zij zich nog steeds in acht' moet nemen. In
een ethiek die het huidige machtsevenwicht tussen geneeskunde en natuur
wil legitimeren, mag de natuur, opgevat als datgene wat tegenwicht blijft
bieden, wat zich uit het wetenschappelijke beeld van de natuur blijft terug-
trekken en aan beheersing blijft onttrekken, niet ontbreken. Deze conclusie
wordt ogenschijnlijk ontkend, maar eigenlijk bevestigd in het recente stand-
punt van de Commissie Medische Ethiek van de KNMG inzake postmeno-
pauzale IVF (cf. Zwart 1996). Ondanks gevoelens van onbehagen 'binnen de
commissie, die mogelijkerwijze samenhangen met het besef dat er bij IVF op
latere leeftijd natuurlijke grenzen' worden overschreden, biedt het begrip
natuurlijkheid blijkbaar onvoldoende aanknopingspunten voor argumenta-
tie. Hoewel de menopauze een natuurlijk fenomeen is en derhalve niet de
bemoeienis van artsen vraagt (p. 624), blijkt het in de praktijk buitengewoon
moeilijk om vast to houden aan het onderscheid tussen natuurlijke en niet-
natuurlijke fertiliteit. Daarom geeft de commissie de voorkeur aan criteria
die gebaseerd zijn op feitelijk to verwachten effecten en risico's. Met andere
woorden, we willen misschien nog wel in overeenstemming met de natuur
handelen, maar weten niet meer wat de natuur eigenlijk is, zij heeft ons in de
steek gelaten en voortaan zijn wij afhankelijk van het machtswoord van des-
kundigen, dat wil zeggen van arbiters door wie op arbitraire wijze grenzen
worden vastgesteld. Het is de natuur zelf die zich van ons heeft afgekeerd,
zodat wij in toenemende mate afhankelijk worden van medische technologie
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en deskundigheid. In die zin beantwoordt dat wat wij doen nog steeds aan
de natuur, maar dan aan de natuur zoals zij zich onder de huidige omstan-
digheden aan ons voordoet, namelijk als een macht die weliswaar weerstand
blijft bieden, maar nauwelijks nog in medische termen vast to stellen is.
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Noten

1. Een eerdere versie van deze tekst verscheen in Tijdschrift voor Geneeskunde en
Ethiek, 6 (2), 1966. p. 45-50.

2. When this information is not afforded, and nature herself will yield nothing
of her own accord, medicine has found means of compulsion, whereby na-
ture is constrained, without being harmed, to give up her secrets; when these
are given up she makes clear, to those who know about the art, what course
ought to be pursued' (Hippocrates 1959. p. 215).

3. Cf. F. Nietzsche. Menschliches, All-zu-Menschliches. 2, § 185, § 327.
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Nietzsches filosofie van het verstandige lijf

L.J. Dohmen

Inleiding

In zijn boek L'Homme Machine vertelt de arts en materialistisch filosoof Julien
Offray de Lamettrie de volgende anecdote:

In Zwitserland heeft men een rechter gekend, Steigner von Wittighofen
genaamd, die in nuchtere toestand de meest onkreukbare en zelfs toe-
geeflijkste van alle rechters was. Maar wee de ongelukkige die in het be-
klaagdenbankje zat als Steigner terugkwam van een stevig middagmaal!
Dan moesten zowel de onschuldigen als de schuldigen er aan geloven.'

Wij zijn inderdaad geneigd om een verband to veronderstellen tussen voe-
ding en stemming. We geloven maar al to graag dat een voortreffelijk maal
een goed humeur zal bevorderen, al beseffen we eigenlijk wel dat eerder het
omgekeerde het geval is en dat een goed gehumeurd mens de kunst verstaat
om van een lekker maal to genieten. Het aardige van de anekdote over de
rechter is dat zij het tegendeel bewijst van wat ze moet bewijzen, de impor-
tantie van de geest. De materialist Lamettrie wilde bewijzen dat het lichaam
de geest stuurt: een stevige biefstuk en een goed glas wijn zouden een streng
oordeel tot gevolg hebben. Maar waarom hebben dergelijke ingredienten
nou juist een streng en niet een mild vonnis tot gevolg? Een verzadigd mens
knijpt immers graag een oogje dicht. We bevinden ons hier op drijfzand aan-
gezien hetzelfde uitgangspunt verschillende conclusies toelaat. Dat is nu
eenmaal de zwakke stee in het materialisme. Dat de inhoud van het denken
van de rechter door een bepaalde voedingswijze wordt veroorzaakt, is
precies de bewijslast die op de schouders van Lamettrie rustte en die woog
hem duidelijk to zwaar. De ironie van het lot wil dat Lamettrie overleed aan
het nuttigen van een bedorven vleespastei.
Nietzsche heeft zichzelf enkele vergelijkbare anekdotes gepermitteerd. Zijn
autobiografie Ecce Homo bevat drie hoofdstukken met roemruchte titels als
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'Waarom ik zo wijs ben.' 'Waarom ik zo knap ben.' 'Waarom ik zulke goede
boeken schrijf.' Onder de titel 'Waarom ik zo knap ben.' reduceert Nietzsche
al even materialistisch zijn aangematigde virtuositeit tot de factoren voeding,
drank en klimaat 2 Hij verwerpt de Duitse gewoonte om bij de maaltijd
vooraf soep to presenteren en bestrijdt in een adem het vegetarisme en het
Engelse 'kannibalisme' Het gebruik van alcoholica wordt ernstig ontraden
aan geestrijke lieden, want het volk kan natuurlijk niet zonder drank. lets to
slappe thee kan een hele dag verpesten. Er zou een rechtstreeks verband be-
staan tussen het tempo van de stofwisseling en dat van het denken: 'Al het
goede komt uit de ingewanden'. De lezer die wel eens anders heeft ervaren,
front de wenkbrauwen. Zou 'Herr Professor' to lang aan de borreltafel heb-
ben gezeten?
Gelukkig is er bij Nietzsche naast boutade en retoriek bovendien sprake van
een serieuze filosofie van de lijfelijkheid waarin de betrekkingen tussen lijf,
ziel, geest en bewustzijn aan de orde komen. Er is meer verstand in Uw lijf
dan in uw beste wijsheid', lezen we in Also sprach Zarathustra. 'Werktuig van
het lijf is ook uw kleine verstand, mijn broeder, geest genoemd door u; een
klein werk- en speeltuig van uw grote verstand.' 3 En in de nalatenschap heet
het: 'al het bewuste is slechts van tweede rang ... dus we moeten ons hoogste
oordeel opnieuw doordenken! Al het geestelijke moet als tekentaal van het
lijf worden opgevat.' 4
In het vervolg poog ik opheldering to bieden omtrent Nietzsches filosofie
van het lichaam. Nietzsche waagt de paradoxale veronderstelling dat niet de
geest maar het lijf verstandig zou zijn. Daarom is het lijf belangrijker dan de
geest. Met alle respect lijkt me dit geen stelling die we op voorhand moeten
overnemen. Nietzsche wordt graag aangehaald als de eerste denker die de
metafysische traditie fundamenteel ter discussie heeft gesteld, die daaraan
mogelijk zelfs een einde heeft gemaakt en die het lichaam aan de vergetel-
heid heeft ontrukt. Wat betekent het om het lichaam als een verstandig lijf op
to vatten? Duidt Nietzsches stellingname op een zekere wending tot het
materialisme en is daarmee het klassieke lichaam-geest dualisme opgehe-
ven? Welke rol is er voor de minder geestrijke geest in deze nieuwe optie
weggelegd, en wat gebeurt er met de ziel? Hoe legitimeert Nietzsche zijn
standpunt en wat is de winst van deze nieuwe voorstelling van lichamelijk-
heid? Of heeft hij niet meer dan een aantal interessant klinkende - maar alles
welbeschouwd - nogal onsamenhangende en ongeloofwaardige intuities
over lichamelijkheid to berde gebracht?
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Het thema lichaam heeft in het oeuvre van Nietzsche op een bepaalde wijze
gestalte gekregen. Duidelijk is dat hij zich gemengd heeft in een histo-
risch debat, niet in de laatste plaats omdat hij een herwaardering van het
lichaam in de westerse cultuur voorstond. Centraal staat de vraag wat onder
Nietzsches stelling van het verstandige lijf moet worden verstaan en ver-
volgens hoe die stelling moet worden geevalueerd.

Het lichaam als thema in Nietzsches oeuvre
Nietzsche heeft naast een enorme reeks nagelaten aantekeningen zo'n twin-
tig boeken geschreven. Alleen al uit de titels van die werken valt of to leiden
dat ze niet zomaar in to passen zijn in de filosofische traditie: Menselijk, al to
menselijk; Morgenrood; De vrolijke wetenschap; Voorbij goed en kwaad. Dat klinkt
toch heel anders dan Verhandeling over de menselijke natuur, Kritiek van de zui-
vere rede, of Fenomenologie van de geest. Nietzsches oeuvre bevat nauwelijks
thematisch georienteerde boeken en er bestaat van hem dan ook Been syste-
matische wijsgerige antropologie waarbinnen zijn ideeen over het lichaam
een plaats krijgen. Als Nietzsche zijn ideeen over het lichaam to berde
brengt, is dat voor de lezer 'uit het pistool geschoten', onverwacht, passim.
Daarmee is overigens ook weer niet zoveel gezegd, omdat dat voor het
merendeel van zijn ideeen geldt. Punt is dat Nietzsche in bepaalde zin geen
systematisch denker wilde zijn. Hij voelde zoals hij zei 'een diepe weerzin
om in een of andere totaalbeschouwing van de wereld eens en voorgoed uit
to rusten' en wilde zich 'de prikkel van het raadselachtige karakter niet laten
ontnemen.' 5 Dat geldt ook voor zijn beschouwingen over het lijf. Zo hoedt
hij zich ervoor om het lichaam op to vatten als een machine waarvan de aard
en de bewegingswetten door een bepaalde tak van fysica, bijvoorbeeld door
de fysiologie, kunnen worden vastgesteld. Het verstandige, levende lijf is
voor Nietzsche een ongrijpbaar, wonderlijk en raadselachtig fenomeen dat
vooral zo onberekenbaar moet blijven als het is. Daaruit volgt evenwel niet
dat hij zich alleen maar in raadselen over het lichaam heeft gehuld. Integen-
deel, in zijn oeuvre zijn zelfs een aantal definities van het lichaam to vinden
die samen met allerlei toelichtingen een bepaalde visie op het lichaam to
kermen geven.
Nietzsche wilde ook helemaal niet zwijgen want hij was verontrust door de
tendens in het westerse denken om, onder invloed van morele vooroordelen,
min of meer geringschattend to doen over de lichamelijkheid van de mens.
Hij stond een her- en opwaardering van het lichaam voor en moest daarom
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een aantal gangbare opvattingen in wetenschap, filosofie en religie bestrij-
den. Daarom nam hij de handschoen op tegen 'de verachters van het li-
chaam' zoals hij hen in Also sprach Zarathustra betitelt. Wie zijn dat?
Ten eerste het materialistisch reductionisme van de wetenschap, waarin de
mens wordt opgevat als een machine die zichzelf volgens blinde werktuig-
lijkheid voortbeweegt. Daarmee wordt de eigen aard en de intelligente
levendigheid van het lichaam volstrekt miskend. Daarom spreekt Nietzsche
zelf liever in termen van lijf ('Leib') dan van lichaam ('Korper').
Een tweede vijand is de idealistisch ingestelde filosofische traditie die vanaf
Plato via een filosofische begrippenkader een zogenaamd hogere werkelijk-
heid aanwezig stelt. Plato maakt in zijn Phaedo bij monde van Socrates aan
Simmias duidelijk dat het zaak is om de ziel 'als het ware uit de boeien van
het lichaam' to bevrijden. In functie van een visie op de wens als een hoog-
staand moreel en redelijk wezen wordt het lijf van ondergeschikt belang ge-
acht. Het lichaam is een gevangenis, een lastpost of hooguit een instrument.
Het wordt in elk geval niet beschouwd als belangrijk - laat staan wezenlijk -
voor de menselijke persoon. In de Gotzen-Dammerung hekelt Nietzsche dit
idealisme omdat het aan lichamelijke ervaringen van geboorte, groei, ouder-
dom en dood, seksualiteit, ervaringen van lust en onlust (pijn en lijden), ver-
moeidheid en extase, veranderlijkheid en eindigheid voorbij gaat. Voor hem
is de mens niet alleen geen machine maar evenmin (voornamelijk) geest.
De derde en zwaarste opponent is voor Nietzsche het Christendom. De
'grootste misdaad tegen de mensheid' komt op naam van de christelijke reli-
gie. De opvatting van de geschiedenis als een heilsgeschiedenis impliceert
een bepaalde verhouding tot de eigen lichamelijkheid. Onder invloed van de
christelijke levensbeschouwing werden gedurende lange periodes in de
westerse cultuur volstrekt natuurlijke, lichamelijke toestanden vanuit een
morele optiek beoordeeld. De christen? Ach, die heeft geen centraal zenuw-
stelsel, zo schampert Nietzsche in De Antichrist. 6 En zo werd ziekte eeuwen-
lang als beproeving, werden lustgevoelens als zondig en onlustgevoelens als
tekens van schuld ervaren. De geboorte betekende de toegang tot een zede-
lijke wereldorde en bij de dood moest de niet misselijke rekening van een
schuldvol leven worden opgemaakt. Kortom, Nietzsche was in een cultuur-
filosofisch debat verwikkeld over betekenis en waarde van het lichaam.
In grote lijnen verloopt Nietzsches denkgang over het lichaam als volgt. Aan
het Bind van zijn studie klassieke talen, in de periode tussen 1866 en 1868,
vat Nietzsche, onder invloed van Schopenhauers natuurfilosofie, van de
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heersende materialismestrijd en van Friedrich Langes beschrijving van de
ontwikkeling van de negentiende-eeuwse fysica, het plan op om een dis-
sertatie to schrijven over de menselijke kennis van de organische natuur.
Nietzsche had ontdekt dat ook Kant zich in zijn Kritik der Urteilskraft (1790)
met het probleem van de ontwikkeling van het organische leven had bezig-
gehouden en zocht naar een eigen oplossing. In een brief aan zijn vriend
Paul Deussen markeert Nietzsche het thema dat hij wil onderzoeken: 'het
begrip van het organische sedert Kant' half filosofisch, half natuurweten-
schappelijk. Mijn voorstudies zijn tamelijk gereed.' 7 Tal van boeken van
vooraanstaande (natuur)filosofen, fysici, artsen, biologen en fysiologen lig-
gen ter bestudering gereed.8 Dan komt in 1869 behoorlijk onverwacht zijn
benoeming als hoogleraar in de filologie in Bazel tot stand. Vanaf dat
moment is het, afgezien van wat speculaties in het kader van zijn lectuur van
de Griekse natuurfilosofen, afgelopen met exact-wetenschappelijke studies.
Het onderscheid organisch-anorganisch en de rol van het menselijk lichaam
verdwijnen als aandachtsveld en maken plaats voor filologische en cultuur-
filosofische beschouwingen. In Ecce Homo schetst Nietzsche hoe hij er tien
jaar later, aan het eind van zijn academische carriere voor stond:

Vol zelfmedelijden bezag ik mezelf helemaal mager en uitgehongerd: juist
de realiteiten ontbraken in mijn weten en de 'idealiteiten' waren goed
voor de duivel! - Een welhaast brandende dorst beving mij: van toen of
aan heb ik inderdaad niets anders bedreven als fysiologie, medicijnen en
natuurwetenschap.9

Vast staat dat Nietzsche ongeveer vanaf 1880 tot aan het eind van zijn filo-
sofische carriere in 1889 inderdaad zeer veel natuurwetenschappelijke lite-
ratuur intensief heeft bestudeerd. Opvallend ten aanzien van het lichaams-
thema is zijn bestudering van biologen en fysiologen als Darwin, Foster,
Mayer, Naegeli, Rolph, Riitimeyer, Schneider en vooral Wilhelm Roux. 10 In
Nietzsches teksten uit de periode van 1880 tot ongeveer 1886 staan veel-
vuldige verwijzingen naar fysiologische begrippen als orgaan, protoplasma,
cel, weefsel, prikkeling en zenuw. Naast lijf, gebruik hij begrippen als orga-
nisme, organisatie, systeem. De fenomenen van stofwisseling, groei, voort-
planting, spijsvertering en uitscheiding van afvalstoffen worden geanaly-
seerd. Het organisch functioneren wordt ornschreven in termen van assi-
milatie, secretie, metaboliek, regeneratie en zelfregulering. Via een geheel
eigen verwerking van de fysiologie van zijn tijd heeft Nietzsche het mense-
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lijk organisme bestudeerd. Hij ontwikkelt een eigen antropologie en poneert
een aantal definities van het lichaam die in tal van notifies nader worden
toegelicht. 11 Vanaf medio 1885 drukt Nietzsche zich voortaan uit in termen
van de wil tot macht. Hij houdt ons voor wat we naar zijn nieuw verworven
overtuiging zijn: 'Deze wereld is de wil tot macht - en meer niet. En ook
jullie zelf zijn deze wil tot macht - en meer niet!' 12

Historische achtergrond van het lichaam-ziei debat

Nietzsche presenteert een nieuw mensbeeld waarin de mens eerst en vooral
als een bundel energie verschijnt. Dit wordt vervolgens door hem sterk ge-
nuanceerd en nader uitgewerkt, maar blijft staan dat hij de mens primair niet
als geestelijk wezen opvat, als een wezen met een bewustzijn, noch als mate-
rie, als een zichzelf blind voortbewegende machine. De mens is een - heel
eigensoortige - verzameling van energie. Met dat standpunt reageert hij kri-
tisch op een aantal gangbare opvattingen in de geschiedenis van het wester-
se denken over de mens.
Vanaf de Oudheid tot op de dag van vandaag wordt de mens gezien als een
samenstel van lichaam en ziel (of geest, waarbij de geest soms samenvalt met
de ziel, soms een functie is van de ziel). Weliswaar zijn er tegenwoordig een
fors aantal concurrerende benaderingen, zoals de opvatting van de mens als
lachend danwel als talig wezen bij uitstek, of als een maatschappelijk wezen
wiens identiteit eerst en vooral sociaal van aard blijkt to zijn. 13 Toch blijkt
telkens weer hoe moeilijk het is om dit klassieke dualisme - dat van Plato via
Augustinus naar Descartes en Lamettrie, en vandaar weer via Nietzsche
naar de twintigste eeuw, onder meer naar Searl en Dennett leidt - voorgoed
kwijt to raken. Het eigen lichaam is en blijft een onontkoombaar gegeven,
hoe moeilijk ook to bepalen, en ook de geest blijft, hoe ongrijpbaar veelal, een
basale veronderstelling. Als we onderweg iets zouden zijn kwijtgeraakt, is
dat wellicht de ziel.
Tegelijkertijd heeft zich onmiddellijk met de geboorte van het lichaam-ziei
dualisme een nieuwe conceptuele problematiek ontwikkeld. Heeft het bij-
voorbeeld enige zin om to zeggen dat de ziel in het lichaam zit? Dan lijkt het
immers alsof ook de ziel ruimte inneemt en dus materieel is, zodat men in
het lichaam naar de ziel zou kunnen zoeken - wat men ook gedaan heeft
maar waarschijnlijk juist daarom nets vond omdat de ziel nu juist niet mate-
rieel is. De lokalisering van de ziel in het lichaam is tamelijk problematisch.
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Volgens de Siciliaanse artsenschool uit de Oudheid is de ziel niets anders
dan de harmonie van het lichaam. Als iemand ziek is, dan is het lichamelijk
evenwicht verbroken. De ziel is het evenwicht zelf en er schuilt niet nog een
aparte ziel - substantie in het lichaam.
Plato was het daarmee volstrekt oneens en bepaald niet op slechte gron-
den. 14 De ziel kan tegen het lichaam ingaan en is dus wel degelijk iets heel
anders. Het optillen van je arm kan een reflex zijn maar ook een heel be-
wuste daad. Kortom, het menselijk handelen is niet to reduceren tot een
verzameling spierreflexen en andere autonome lichamelijke reacties. Plato
veronderstelt een dualisme van ziel en lichaam waarbij de ziel hoger staat
dan het lichaam, want zij is eeuwig en het lichaam is veranderlijk en ster-
felijk. De ziel is tijdelijk verenigd met het lichaam en het doel van het hele
bestaan is de terugkeer van de ziel naar haar oorspronkelijke bestemming:
het schouwen der ideeen. Het lichaam is dus de kerker van de ziel, waaruit
zij zich moet zien to bevrijden. Dit dualisme van ziel en lichaam heeft grote
invloed gehad op een christelijk auteur als Augustinus, en mede via hem op
een belangrijk deel van de westerse levens- en wereldbeschouwing.
Plato gebruikte voor zijn beschrijving van de wens als samenstel van ziel en
lichaam de metafoor van de schipper (stuurman) op het schip. Die metafoor
keert terug bij Aristoteles, Plotinus, Augustinus, Thomas, Descartes en ... bij

Nietzsche! 15 Voor Plato is de schipper de baas, omdat de ziel het lichaam
stuurt. Maar Plotinus noteerde al dat de schipper niet per se tot het schip
hoort. Mede daarom kwam Augustinus tot het beeld van de ruiter en het
paard. Daarmee worden onderscheid, band en hierarchie gegeven. Ruiter en
paard zijn verschillend, de ruiter hoort bij het paard want zonder paard is hij
geen ruiter, en de ruiter is de baas.
Sedert het begin van de moderne tijd wordt de discussie over het lichaam-
geest dualisme op de spits gedreven. Descartes heeft lichaam en geest zo
verschillend gedefinieerd, dat het onbegrijpelijk wordt hoe zij op elkaar kun-
nen inwerken. De materie is deelbaar, neemt ruimte in, bezit uitgebreidheid.
De geest is ondeelbaar, de gehele geest denkt, voelt, wil. De geest is de den-
kende substantie, het lichaam is de uitgebreide substantie. Qua lichaam is de
wens een onbezielde machine, qua geest een substantie die denkt, voelt en
twijfelt. Aan de wens voltrekken zich twee gelijktijdige reeksen gebeurtenis-
sen die met elkaar corresponderen. We denken iets en stoten klanken uit. We
voelen dorst en hebben een droge keel. Descartes staat voor het probleem
om de interactie die hij op praktisch vlak uiteraard toegeeft, theoretisch to
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verantwoorden. Daartoe "st hij een plek aan waar die interactie plaats-
vindt, de pijnappelklier. Op dat punt be'invloedt de onstoffelijke geest bet
stoffelijke lichaam. In feite kwam Descartes dus niet verder dan bet aan-
wijzen van de plek waar bet mysterie zich voltrekt en tot de verzuchting
dat God bet blijkbaar zo heeft gewild. In de twintigste eeuw kwalificeer-
de Gilbert Ryle Descartes' voorstelling van zaken treffend als a ghost in a
machine. 16

In zekere zin vloeide uit Descartes' theorie de conclusie voort dat bet lichaam
zichzelf stuurt. Die conclusie trok de achttiende-eeuwse materialist Lamet-
trie na hem in Lhomme machine. Volgens hem is materie bet exclusieve be-
ginsel van beweging en is denken een eigenschap van de materie. Het men-
selijk lichaam is

een machine die haar eigen veer opwindt, bet levend voorbeeld van een
perpetuum mobile.; 17

de mens is slechts een dier of een verzameling veren die elkaar stuk voor
stuk opwinden ... Daarnaast kan de ziel dan als niet meer dan een bewe-
gingsbeginsel beschouwd worden, of als een gevoelig en materieel deel
van de hersenen; iets dat we zonder bezwaar de centrale veer van de ma-
chine zouden kunnen noemen, met zichtbare werking op alle andere. 18

Sedert de moderne tijd staan beide stromingen, idealisten en materialisten
onverzoenlijk tegenover elkaar. Volgens de 'geest-denkers' is de geest we-
zenlijk, de geest beinvloedt en bepaalt bet lichaam. Bewijs: ik wil mijn arm
optillen en vervolgens gebeurt dat ook. Volgens de materialisten daaren-
tegen is bet lichaam primair. Het lichaam beinvloedt en stuurt zelfs mijn
denken. De geest wordt als zelfstandige entiteit geloochend en krijgt hooguit
de rol van epifenomeen. Fysica, de biologie, de biochemie en de genees-
kunde tonen bet belang aan van lichamelijke processen voor bet denken,
gevoelens, stemmingen en ervaringen van ruimte en tijd.
Aan bet eind van de achttiende eeuw mengt zich een derde partner in de
discussie, bij monde van een aantal auteurs van de Romantiek. De Roman-
tiek is tegelijk een felle reactie op bet al to verstandelijke wereldbeeld van
de Verlichting en op bet kale materialistische scientisme dat daar mede
uit voortvloeide. Eerst leven dan filosoferen, luidt bet romantische parool.
'Het opperwezen verlangt van ons polsslagen, geen hoofdpijn!', aldus
Hamann. Zo duister en doods als in bet Systeme de la Nature van de mate-
rialist d'Holbach gaat bet er volgens Goethe in de wereld niet aan toe. De
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Romantiek ziet het universum als een levend geheel. De wereld is geen ver-
zameling atomen en moleculen maar het geheel van levensvormen die door-
trokken zijn van een onvernietigbare levenskracht. Voor de romantische
antropologie is niet materie noch geest, maar een onbewuste dynamiek
wezenlijk voor de mens.
Dit is het moment waarop Nietzsche het toneel betreedt met zijn interventie
over het lichaam. Hij mengt zich in het lichaam - geest debat en zoekt naar
een derde weg tussen een idealistische en een materialistische handelings-
theorie. In zijn pogen om een eigen standpunt to verwerven kiest hij aanslui-
ting bij het romantische uitgangspunt van het primaat van het onbewuste,
middels een opvatting van de werkelijkheid als een verzameling vitale ener-
gie. Ook de mens is fundamenteel een bundel kracht, drift of veld van ener-
gie: wil tot macht, zoals de late Nietzsche zal zeggen.
De schipper (geest) stuurt het schip (lichaam), dat is het idealistische mens-
beeld dat in feite al vanaf Plato het westerse denken domineert. Nietzsche
pikt deze klassieke metafoor van schipper en schip weer op, maar keert de
hierarchie om:

de drijvende kracht to zien, overeenkomstig een oude dwaling, - maar men
is gewend om juist in de bedoelingen (doeleinden, beroep etc.), dat is slechts
de sturende kracht, men heeft daarbij de stuurman en de stoom verwisseld. 19

Het (stoom)schip is van groter belang dan de schipper. Het lichaam, zij het
niet het materiele lichaam maar het lijf als bron van energie, rukt op naar het
centrum van Nietzsches filosofie.

Het lijf als leidraad

In deze paragraaf geef ik een beknopte schets van Nietzsches filosofie van
het lichaam. Om to beginnen komt Nietzsches methode aan de orde en de
status van zijn filosofie van het lichaam. Daarna volgt zijn kritiek op het
bewustzijn. Centraal staan Nietzsches definities van het lichaam alsmede een
uitleg van de voornaamste aspecten daarvan. Ik eindig met een bepaling van
de inzet van Nietzsches lichaams-filosofie.

Uitgangspunt en methode
Nietzsche zoekt een derde weg tussen of liever voorbij idealisme en mate-
rialisme:
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Tot dusverre zijn beide verklaringen van het organische leven niet gelukt,
noch die uit de mechanica noch die uit de geest. Ik benadruk het laatste.
De geest is oppervlakkiger dan men denkt. Het besturen van het orga-
nisme gebeurt op een manier, waarvoor zowel de mechanische wereld als
de geestelijke slechts symbolisch als verklaring kunnen worden opge-
voerd. 20

Drie zaken vallen op aan deze tekst. Ten eerste dat het idealisme beslist de
grote vijand was voor Nietzsche, meer nog dan het materialisme. Ten twee-
de dat het gaat om de vraag naar het bestuur van het organisme! Ten derde
zijn opmerking dat beide genoemde verklaringsmodellen slechts symbolisch
gelden. Zou Nietzsche menen met zijn verklaring van het menselijk lichaam
dichter bij de waarheid to zitten?
Het eerste punt - Nietzsches kritiek op het vermeende primaat van de geest
- is prominent aanwezig in zijn oeuvre vanaf de jaren tachtig, evenals het
tweede punt, zijn onmiddellijk daaraan gekoppelde these van het primaat
van het lichaam als lijf. Anno 1884 hanteert Nietzsche voor het eerst de
sedertdien gevleugelde uitdrukking 'aan de leidraad van het lijf'. De be-
wustzijnsfilosofie met haar voorkeur voor introspectie heeft volgens hem
geen echte bijdrage geleverd aan het inzicht in het menselijk handelen.
Omdat de geest zijns inziens geen zelfstandig orgaan is maar eerder instru-
ment, kan introspectie ook Been echte zelfkennis opleveren. Nietzsche zet
het klassieke lichaam-ziel dualisme op zijn kop met zijn wending tot het
lijf:

Uit de zelfbespiegeling van de geest is nog nets goeds gegroeid. Nu pas,
waar men zich over alle geestelijke fenomenen aan de leidraad van het
lchaam probeert to onderrichten.. komt men een stap vender. 21

Aan de leidraad van het lichaam.. het lijf is een veel meer verbazing-
wekkende gedachte dan de oude 'ziel'. 22

Men heeft ten alle tijde beter aan het lijf als ons meest zekere zijn, kortom
ons ego geloofd als aan de geest (of de'ziel' of het subject, zoals de school-
taal nu in plaats van ziel stelt). Niemand kwam ooit op het idee om zijn
maag als een vreemde, bijvoorbeeld goddelijke maag to begrijpen. 23

... deze zelfs door Kant nog net geheel opgegeven mythologie, die Plato
op zo noodlottige wijze voor Europa heeft voorbereid en die met het
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christelijke gronddogma 'God is een geest' alle wetenschap van het lijf en
daardoor ook alle verdere ontwikkeling van het lijf met de dood bedreig-
de - deze mythologie heeft haar tijd gehad. 24

Wezenlijk van het lijf uitgaan en dat als leidraad benutten. Het is het veel
rijkere fenomeen dat veel duidelijker waarneming toelaat. Het geloof aan
het lijf is beter vastgesteld dan het geloof aan de geest. 25

Wij houden het voor voorbarig dat juist het menselijk bewustzijn zo lang
als de hoogste trap van de organische ontwikkeling en als het meest ver-
bazingwekkende van alle aardse dingen, ja als het ware voor hun bloei en
doel gehouden werd. Veel verbazingwekkender is het lijf: men kan niet
lang genoeg bewonderen hoe het menselijk lijf mogelijk is geworden. 26

Het geloof aan het lijf is fundamenteler dan het geloof aan de ziel: het
laatste is ontstaan uit de aporieen van de onwetenschappelijke beschou-
wing van het lijf. 27

Het derde punt, Nietzsches geloof aan het lijf als methodisch uitgangspunt,
ligt ingewikkelder. Heeft Nietzsche toch het laatste woord willen spreken
over het lichaam - iets dat hijzelf aan elk spreken en dus ook aan het weten-
schappelijke of idealistische spreken ontzegt? Er zijn goed redenen om aan to
nemen dat dit niet het geval is. Ten eerste stelt hij dat het fenomeen van het
lichaam het rijkere en meer grijpbare fenomeen is 'methodisch voorop to stel-
len, zonder iets over zijn laatste betekenis uit to maken.' 28 Vervolgens ge-
bruikt hij, wanner hij het woord lijf hanteert, zo nu en dan aanhalingstekens
om opnieuw even duidelijk to maken dat het niet om een onmiddellijke
waarheid gaat. Of hij stelt expliciet dat het om een menselijk perspectief
gaat:

En ook die kleinste levende wezens, die ons lichaam constitueren
(juister, van wier samenwerken dat wat wij 'lichaam' noemen, de
bette gelijkenis is). 29

Tenslotte is bij de bepaling van de status van Nietzsches filosofie telkens
weer van belang welke worm van kennis en dus ook van waarheid Nietzsche
presenteert. Kennis is bij hem nooit representatie van een onafhankelijke,
eeuwige werkelijkheid, maar een creatieve act, interpretatie, perspectief,
schepping of verbeelding. Dat geldt dus ook voor zijn filosofie van het
lichaam als lijf. Methodisch betekent dat Nietzsche met behulp van zo wei-
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nig mogelijk begrippen, energie (drift, kracht, wil tot macht) de lichamelijke
werkelijkheid als lijf verbeeldt. Zonder zo'n methodische verbeelding van de
werkelijkheid zouden we daar helemaal geen voorstelling van hebben.
Nietzsches lijf-taal is dus niet slechts maar juist beeldspraak. En het enige
waar we goed op moeten letten is dat niemand naar een beeldspraak terug-
grijpt, aldus Nietzsche. 30 Zijn filosofie van het lichaam moet niet als abso-
luut, als laatste woord worden misverstaan.

Anti-bewustzijnsfilosofie
Nietzsche keert zich onafgebroken tegen die traditie die de mens als een
'hoger' geestelijk wezen opvat. De geest zou de mens van de natuur scheiden
en onderscheiden. In die zin is Nietzsche anti-rationalist, wat hem nog niet
tot irrationalist maakt. De werkelijke vijand van Nietzsche is de bewustzijns-
filosofie. Het materialisme is eigenlijk geen partij voor hem, want dat ver-
onderstelt dat er blinde oorzaken zijn die ons menselijk gedrag veroorzaken
en verklaart in feite niets. Het is de gedachte dat wijzelf heel bewust ons ge-
drag veroorzaken, die voor Nietzsche onverteerbaar was.
Nietzsche hekelt de pretenties van 'de' bewustzijnsfilosofie en pleit voor het
lichaam als locus van het menselijk denken en handelen. Die frohliche Wissen-
schaft 11: Das Bewusstsein bevat een overzichtelijke schets van zijn weergave
van het bewustzijnsfilosofische standpunt en van zijn kritiek daarop.
Volgens de bewustzijnsfilosofie is het bewustzijn een gegeven, vaste groot-
heid. Bij alle historische contingentie van de mens wordt voor het bewustzijn
zelf een uitzondering gemaakt. Het bewustzijn zelf zou niet veranderlijk zijn;
het kent geen wordingsproces, groeit niet en kent geen verval. Het staat
blijkbaar buiten de evolutie, heeft een eeuwige natuur en zal zich dus op een
en dezelfde wijze bij elk menselijk wezen voordoen. Het bewustzijn vormt
de onveranderlijke 'harde' kern, het wezen van het menselijke organisme.
Het bewustzijn is een, ondeelbaar en kent geen onderbrekingen. Het is
bovendien oorsprong, laatste instantie ofwel oorzaak van denken en hande-
len.
Nietzsche bekritiseert dit standpunt als een 'lachwekkend geval van zelf-
overschatting'. Hij beschouwt daarentegen het bewustzijn beslist a1s een
historische, veranderlijke grootheid, en wel de laatste stap tot dusverre in de
ontwikkeling van de organische werkelijkheid. Als meest recente product is
het bewustzijn ook het mint ontwikkelde en minst krachtige orgaan. Juist
vanwege zijn jeugdigheid functioneert het bewustzijn zeer gebrekkig. Het
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bewustzijn oordeelt oppervlakkig en verkeerd; het fantaseert er op los en is
lichtgelovig. Het geeft een bleek beeld in vergelijking met wat er werkelijk
gebeurt. Het oordeelt zwaar, moeizaam en vooral traag. Nietzsches conclusie
omtrent de functie van het bewustzijn luidt kort maar krachtig: het bewust-
zijn is een zeer arme, simpele, onvolkomen functie, volstrekt niet in staat om
gedachten en handelingen to veroorzaken. We moeten ons goed realiseren
dat ons eigen handelen vrijwel tot stilstand zou komen als het onder leiding
van het bewustzijn zou komen to staan. Niet het bewustzijn, maar het lijf
staat aan de basis van het menselijk handelen.
Daarmee heeft Nietzsche het bewustzijn overigens niet ontkend of afge-
schaft. Het is niet primair en geen oorzaak van gedachten of handelingen,
maar het is wel secundair: 'Op de tafel van ons bewustzijn verschijnt een na
elkaar van gedachten, alsof de ene gedachte de oorzaak van de volgende zou
zijn. In feite zien wij niet de strijd die zich onder de tafel afspeelt...' 31 Nietz-
sche beschouwt het denken op bewust niveau als resultant van een voorbe-
wust, innerlijk 'lijfelijk' gevecht.

Nietzsches bepaling van het Iichaam
Het lichaam is voor Nietzsche een veel rijker fenomeen dan het bewustzijn.
Het is frappant om to zien hoe lyrisch hij zich, ongetwijfeld als tegenwicht
tegen de heersende, brede anti-lichamelijke instelling, telkens opnieuw
uitlaat over het lijf. Hij raakt maar niet uitgepraat over het feilloze samenspel
van de verschillende systemen van het lijf, waartegen ons bewustzijn toch
maar als een armzalig 'gokapparaat' afsteekt. Uit de verspreide notities uit
de jaren tachtig kunnen we de volgende definities van het lichaam als lijf bij
Nietzsche destilleren:

Lijf ben ik geheel en al, en verder nets; en ziel is slechts een woord voor
iets aan het lijf. Het lijf is een groot verstand, een veelheid met een zin,
een oorlog en een vrede, een kudde en een herder ... 32

Achter jouw gedachten en gevoelens, mijn broeder, staat een machtige
gebieder, een onbekende wijze - die heet zelf. In jouw lijf woont hij, jouw
lijf is hij. 33

Wie zich enigermate een voorstelling van het lijf heeft gemaakt, hoe veel
systemen daar tegelijk aan het werk zijn, hoe veel er voor en tegen elkaar
gedaan wordt, hoe veel er aan verfijnde vereffening en dergelijke plaats
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vindt, die zal oordelen dat het hele bewustzijn in vergelijking daarmee
iets arms en engs is. 34

Ons lijf is iets veel hogers fijners gecompliceerders volmaakters en more-
lers dan alle onze bekende menselijke verbanden en instellingen. 35

Aan de leidraad van het lijf kennen wij de mens als een veelheid van le-
vende wezens, die deels met elkaar strijdend, deels met elkaar samenhan-
gend en aan elkaar ondergeschikt, in de bevestiging van hun individuali-
teit onwillekeurig ook het geheel bevestigen. Onder deze levende wezens
zijn er die, welke in hogere mate heersend dan gehoorzamend zijn, en
onder hen is er ook weer strijd en zege. 36

Het meer verbazingwekkende is veeleer het lijf: men kan niet eindeloos
genoeg bewonderen, hoe het menselijke lijf is mogelijk geworden: hoe
zo'n ongelofelijke vereniging van levende wezens, elk afhankelijk en on-
derdanig en toch in zekere zin wederom bevelend en uit eigen wil han-
delend, als geheel leven, groeien en een tijdlang bestaan kan. 37

... ons lichaam is immers slechts een maatschappelijk bouwwerk van vele
zielen. 38

In deze omschrijvingen vallen verschillende aspecten op: levende wezens;
veelheid, systemen, bouwwerk; zelfstandig en afhankelijk; verstandig; strijd
en coordinatie; hierarchie. Met behulp van deze begrippen en bepalingen
ontstaan de eerste contouren van Nietzsches lichaamsbeeld. Het lijf wordt
opgevat als een veelheid. Die veelheid wordt nader ingevuld als de verza-
meling van systemen van levende wezens. Deze levende wezens hangen op
een bepaalde manier samen: ze doen veel voor elkaar ('vrede') maar ook veel
tegen elkaar ('oorlog'). Er bestaan onderlinge hierarchieen: de levende
wezens bevelen en gehoorzamen elkaar. Er is een leider (herder) en er zijn
ondergeschikten (kudde). De levende wezens zijn van elkaar afhankelijk
maar handelen blijkbaar toch autonoom ('uit eigen wil'). Samen vormen deze
levende wezens een lijf met 'een groot verstand'. Dit grote verstand van het
lijf is blijkbaar een stuk verstandiger dan de gokkast van het bewustzijn.
Toegespitst: onze bewuste gedachten worden gestuurd door dat lijf, dat wil
zeggen door die blijkbaar intelligente levende wezens.
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Vanaf omstreeks 1880 heeft Nietzsche een lichamelijke antropologie ontwik-
keld. Kenmerkend voor deze antropologie is dat daarin de wens wordt op-
gevat als een driftwezen. De levende wezens waarvan in bovenstaande
lichaamsfragmenten sprake was, worden nader aangeduid als driften. De
mens is, volgens Nietzsche, dus eerst en vooral een veelheid van driften.
Wanneer de mens handelt, is dat niet volgens het bewustzijn maar volgens
een onbewust patroon van driften. Nietzsches antropologie is een driftenleer
waarin alle bovengenoemde aspecten nader worden uitgewerkt: de opvat-
ting van de mens als een energiebron; de articulatie van deze energiebron als
een veelheid van driften; de bepaling van de drift als intelligent; het primaat
van de drift boven de geest en de materie; de aard van de onderlinge samen-
hang van die driften. Denken aan de leidraad van het lijf betekent dan:
uitgaan van een visie op de mens als een onbewust voortgestuwd wezen.

Lijfelijkheid volgens Nietzsche komt uiteindelijk hierop neer. Wat beweegt
de mess? Niet de wil, niet de rede, het bewustzijn of de geest. Niet het
vermijden van lust en onlust, noch het zelfbehoud. Niet de materie of de
kracht, opgevat als eeuwige substantie. Maar wel de drift, zij het niet een
eeuwige drift (zoals lust en onlust, zelfbehoud, seksualiteit, eigenbelang of
macht), maar (de heersende drift van) een driftensysteem. De mens wordt
wezenlijk bewogen door een veelheid van driften. Daarbij krijgt het drift-
begrip een hele specifieke invulling, zodat elke drift een veranderlijk, inten-
tioneel, intelligent, zich regelmatig ontladend quantum energie is.
Als driftwezen is de mens een energiebron die zich telkens weer oplaadt en
ontlaadt. Weliswaar wordt het schip door de stuurman/schipper in een
bepaalde richting gestuurd, maar zonder drijvende kracht (energie) zou het
niet van zijn plaats komen. De driften zijn de intelligent drijvende krachten
die de rede inspireren. Het lijf is verstandig betekent: de mens is wezenlijk
een veelheid van stuwende en sturende krachten.
De mens vormt een samenhang van levende wezens. Dat betekent dat de
driften nooit atomair of zelfstandig opereren, maar fundamenteel aan elkaar
gerelateerd zijn. Van de vele subsystemen heeft elk systeem een regent, een
tijdelijk opperbevelhebber waaraan de anderen moeten gehoorzamen. De
identiteit van de drift wordt bepaald door de plaats die zij inneemt binnen
de verschuivende hierarchie. De mens wordt telkens gedreven door de op
dat moment heersende drift. Er is dus Been vaste opperdrift (zoals seksuali-
teit, angst, agressie et cetera.) die de mens bepaalt. Lijfelijkheid kent geen

71



L.J. Dohmen

essentie.
Wat traditioneel doorgaat voor geest, is in feite een eigenschap van de drift.
Typerend voor Nietzsches antropologie van het lijf is het idee van het
onbewuste denken van het lijf, in de hoedanigheid van de intelligente drift-
wezens. Wat wij opvatten als het bewuste denken van de mens, is altijd al
uitkomst, teken van wat zich onder de tafel van het bewustzijn, op drift-
niveau afspeelt.
Aldus presenteert Nietzsche een dynamisch lijfelijke antropologie op basis
van een driftensysteem. De eenheid van de mens wordt niet gegarandeerd
door een onbetwistbaar laatste, geestelijk of materieel fundament. Evenmin
betekent Nietzsches alternatief een onveranderlijke, eeuwige drift als laatste
grondslag van de mens. Evenmin stelt hij dat er over de eenheid van de
mens niets to zeggen valt, het gaat om een via een driftensysteem georgani-
seerde veelheid. Nietzsche presenteert een nieuwe identiteitsfilosofie op
basis van een nieuw type systeemdenken. Systeem staat dan tegenover sub-
stantie. In dit systeem bestaat er geen vast laatste punt 'aan' de mens van
waaruit deze denkt en handelt. De mens vormt wel degelijk een eenheid,
maar deze is gelegen in de onverbrekelijke en dynamische samenhang der
driften met een tijdelijke regent aan het hoofd. Via deze antropologie van het
lijf keert Nietzsche zich tegen elke statische antropologie die uitgaat van een
onveranderlijke natuur van de mens.

Over het nut en nadeel van Nietzsches filosofie van het lichaam
Nietzsche heeft een heel lichamelijke filosofie geschreven. Hij is een van de
weinige filosofen die hun teksten als het ware van beeld, geur en geluid
voorzien. Neem de volgende passage uit Aldus sprak Zarathustra:

De vijgen vallen van de bomen, ze zijn goed en smakelijk. En bij die val
barst hun rode huid. Een noordenwind ben ik voor rijpe vijgen. Zo mogen
u, vrienden, als vijgen deze leringen to beurt vallen: drink nu hun sap en
eet hun smakelijk vlees. Het is herfst om ons heen, heldere hemel en laat
in de middag.

Ik ben ervan overtuigd dat teksten zoals deze bij veel lezers aanslaan, maar
niet omdat ze zo overtuigend zijn, want daarvoor is Nietzsches filosofie in
feite veel to cryptisch. De grote aantrekkingskracht van zijn teksten is dat ze
niet louter discursief en cerebraal maar ook heel zinnelijk zijn en op ons hele
wezen inwerken. Nietzsche heeft zich behalve met taal ook intensief met
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muziek beziggehouden en heel geraffineerd verschillende muzikale stijl-
middelen zoals klank, ritme en maat in zijn schriftuur verwerkt. Zoals
muziek door een bepaalde ritmiek van de klanken de dans uitlokt, zo zet
Nietzsche de hele lezer en niet alleen diens kop in beweging. Zijn bedoeling
was ongetwijfeld om op een dieper dan louter semantisch niveau in to wer-
ken en de lezer deep down under ontvankelijk to maken voor zijn boodschap.
Zo overkomt het elke lezer van Nietzsche dat hij gemotioneerd, verontrust,
hoe dan ook aangedaan wordt zonder dat hij precies weet wat er gebeurt,
zelfs zonder dat hij de betekenis van Nietzsches teksten begrijpt. In deze
verleidingskracht schuilt ook een zeker gevaar. Hoe overtuigend immers is
Nietzsches filosofie van het lichaam?
Nietzsche probeert ons to verleiden tot een visie op het lijf als een vitale bron
van energie, nader aangeduid als een hechte organisatie, een subtiel krach-
tenspel. Hij vervangt het klassieke begrip organisme door het begrip organi-
satie. De energiebundel die het lijf is, wordt door Nietzsche nader verbeeld
als een hierarchische organisatie van levende wezens. Op die manier laveert
hij tussen de Scylla van het materialisme (het lichaam is een zielloze, blind
opererende machine) en de Chaybdis van het idealisme (de mens is een
redelijk wezen). Het lijf is een stoomschip, de energie is de drijvende kracht
en die is in ons leven belangrijker dan de sturende kracht van onze geest.
Maar die drijvende krachten werken volgens Nietzsche nooit blind op elkaar
in. Onze energie is 'opgedeeld' in een veelheid van intelligente krachten die
alle met hun eigen intelligentie in onderling samenspel opereren. De mens is
tegelijk een natuur- en cultuurwezen: we zijn energiebronnen die steeds
veranderen, in energie toe- en afnemen; en onze energie sluit aan op de tel-
kens veranderende culturele informatie. Als wij onderweg veranderen, dan
zijn wij het die als krachtbron ons aanpassen of ons verzetten tegen andere
krachtbronnen. Met deze visie op het verstandige, zichzelf regulerende lijf
betoont Nietzsche zich anti-rationalist, anti-essentialist, en anti-metafysicus.

Op al deze punten valt heel wat of to dingen. In eerste aanleg lijkt Nietzsches
anti-cartesiaanse opstelling overtuigend. Inderdaad doen wij allerlei hande-
lingen zonder dat we ons bewust zijn dat we ze doen. Het heeft er vaak alle
schijn van dat we om zo to zeggen eerder gedaan worden dan dat we zelf
actief doen. De vraag is of daartoe zo'n hele energetische driftenbundel moet
worden gepostuleerd. Veel handelingen echter doen wij intussen wel
degelijk bewust. Als ik volgens een bewuste opzet mijn arm op wil steken,
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gaat die arm vervolgens ook inderdaad omhoog. De primaire rol van de
geest is daarbij nauwelijks to ontkennen en het lijkt absurd daartoe een
onderliggende driftenhuishouding to veronderstellen. Wel is ook hier de
precieze rol van het bewustzijn moeilijk vast to stellen: wanneer we ons van
een handeling bewust zijn, hoeft dat nog niet to betekenen dat het bewustzijn
die handeling ook inderdaad veroorzaakt. Toch lijkt het evident dat de geest
in veel gevallen ons handelen wel degelijk stuurt.
Een tweede hiermee samenhangend bezwaar is dat Nietzsche de instanties
van de wil en het bewustzijn zelf hard nodig heeft bij de realisering van zijn
praktische filosofie. Zijn aanbevelingen om zo autonoom mogelijk to leven
moeten immers goed tot ons doordringen when we er gehoor aan kunnen
geven. Natuurlijk heeft Nietzsche gelijk in zijn kritiek op de humanistische
psychologie, dat we onszelf beslist niet alleen maar veranderen door eens
goed over onszelf na to den-ken. Introspectie op zichzelf is inderdaad ontoe-
reikend. Maar zonder een gericht, dat wil zeggen bewust levensplan, en
zonder een wil om ook echt to veranderen zullen we nooit in staat zijn om
daadwerkelijk to veranderen.
Hoe misleidend Nietzsches retoriek kan zijn, blijkt alleen al uit de frase van
het verstandige lichaam zelf. Iedereen die wel eens een fikse kater gehad
heeft, weet hoe verstandig het lichaam is. Maar daar is het Nietzsche niet om
to doen: hij doelt op de feilloze interactie van onze voorbewuste drift-
subjecten en daarmee op het aspect van de zelfregulering van het lijf.
Probleem is dat zulks voor elk lichaam geldt, ook voor dat van de slaaf of
van de junk bij wie vernietigende krachten de overhand hebben gekregen.
Ook degene die doet aan zelfdestructie is in Nietzsches termen in het bezit
van een verstandig lijf!
Waarom heeft Nietzsche zijn moeizame speurtocht naar de aard van het
lichaam ondernomen? Hij was op zoek naar een anti-reductionistische en
anti-essentialistische antropologie, waarin de mens niet gemakkelijk herleid
wordt tot een materiele of spirituele essentie. Nietzsche zocht een tussenweg
tussen enerzijds een metafysica waarin de veranderlijke mens gereduceerd
wordt tot een onveranderlijke natuur, en anderzijds tot een scepticisme
waarin men voortaan zwijgt over diezelfde veranderlijke natuur. Hij wil zo'n
beeld schetsen van de historisch en cultureel bepaalde en veranderlijke
mens, dat deze zich op een vitale manier door het leven kan slaan. Daarom
ook vinden we bij hem de gedachte van het systeem in plaats van de sub-
stantie. Door het lijf op to vatten als een systematisch georganiseerde
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energiebundel probeert hij recht to doen aan de plastische, veranderlijke
natuur van de mens. Via zijn filosofie van het lichaam als lijf ontwikkelt
Nietzsche een nieuw type identiteitsfilosofie, waarin de mens per se onbe-
rekenbaar is! Vanuit die filosofie wordt zijn pleidooi voor de autonome mens
begrijpelijk.
Is Nietzsche daarmee ontsnapt aan een metafysica? Ik ben geneigd om to
zeggen: ja en nee. Welk lichaam iemand heeft, ofwel wie iemand is, daarover
zegt Nietzsche niets en kan hij ook nets zeggen: dat hangt er immers van of
in welk tijdperk welke krachten in welke samenstelling bij wie aan het werk
zijn. De bepaling van die inhoud is aan biografen, therapeuten en historici.
Maar dat de mens een energiebron is, waarin vele verschillendsoortige
energieen hierarchisch georganiseerd aan het werk zijn, zodat elk mens een
noodzakelijk veranderend wezen is: dat lijkt me wel degelijk een meta-
fysische positie. Niet in de zin van het laatste woord, dat komt niemand toe.
Maar wel als een algemene these over de werkelijkheid: Nietzsches histo-
rische filosofie is een formele metafysica waarin de meest algemene struc-
tuur van de werkelijkheid wordt aangegeven. Dat de wereld inhoudelijk
voortdurend verandert en dat zij daarom door geen enkele kennis kan wor-
den gerepresenteerd, heeft Nietzsche als Been ander filosoof v66r hem bena-
drukt. Maar dat deze verandering op rekening komt van een en dezelfde
eeuwige structuur, genaamd de wil tot macht, duidt op een formele meta-
fysica.

De belangrijkste vraag ten slotte is of Nietzsche het lichaam wel recht heeft
gedaan. Dat is een lastige vraag, want zij suggereert een bepaald weten
omtrent het lichaam waaraan Nietzsches weten wordt getoetst. In Nietzsches
visie bestaat er geen absoluut weten en dus ook niet over het lichaam. Maar
er zijn natuurlijk wel bepaalde visies die 'aan de tijd' zijn, waarmee we
Nietzsches perspectief kunnen vergelijken. Er valt beslist heel wat meer over
het lichaam to zeggen dan Nietzsche heeft gedaan. De fenomenologie heeft
op haar manier het lichaam-ziel dualisme geattaqueerd. Over seksuele diffe-
rentie heeft Nietzsche weinig to zeggen.
De verdiensten van Nietzsches visie op het lichaam als verstandig lijf liggen
in zijn anti-reductionisme; in zijn kritiek op de overschatte rol van de geest;
in zijn aandacht voor het onbewuste; in zijn nadruk op het levende lijf. De
grote kracht van zijn visie moet mijns inziens ten eerste gezocht worden in
zijn nadruk op het lijf als krachtbron, als bundel energie. In de meeste
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actuele psychologie en antropologie ligt het accent hetzij op autonome, bio-
en fysiologisch nader to bepalen lichaamsfuncties, hetzij op allerlei mentale
functies, niet in de laatste plaats op intentionaliteit. Daarmee blijft volstrekt
onderbelicht dat voor elke menselijke onderneming energie is vereist. Dat
we krachtig genoeg moeten zijn voor een onderneming, dat onze krachten
vaak wegvloeien en dat we ze moeten bundelen om weer verder to kunnen.
Wanneer Nietzsche in de literatuur vitalist genoemd wordt, is dat in feite
omdat hij geprobeerd heeft om de mens to verbeelden als energiek wezen. Er
zullen maar weinig lezers zijn die, veelal uit een begrijpelijk onbegrip, uit de
voeten kunnen met dat idiosyncratische begrip van de wil tot macht. De
filosofie van de wil tot macht is Nietzsches manier om op een heel algemene
manier to laten zien langs welke lijnen in een samenleving de energie
gericht, gestroomlijnd wordt. Daarin schuilt de tweede verdienste van zijn
lichamelijke antropologie. De inzet daarvan is om to zorgen dat er vitale,
energieke mensen overblijven to midden van zoveel complexe netwerken
van gelijkschakeling. Ons lichaam als intelligente energiebron is dagelijks
onderhevig aan tal van maatschappelijke en culturele krachtenvelden en
andersom. Tegen die achtergrond heeft Nietzsche veel speculaties gewijd
aan fenomenen als roes, uitputting en extase. Aan het eind van zijn werk
stelt hij de volgende vraag: wanneer iemand met veel uiterlijk vertoon op-
treedt, is dat dan een teken van zwakte of van kracht? Hoe vaak schuilt niet
achter een zogenaamd energiek optreden een uitgeputte figuur? Misschien
moeten we onze huidige lichaamscultuur eens Tangs deze meetlat leggen.
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