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Figuur 1: Von Hagens: “Ganzkörperplastinate” (Niet in BODIES
tentoonstelling).

Inleiding

1. Het is u vermoedelijk niet ontgaan dat er momenteel een ten-
toonstelling met echte lijken over de wereld tourt. Lijken die door
een bepaald procédé—plastinatie—in plastic zijn omgezet. Deze
BODIES tentoonstelling zowel als het plastinatie-procédé heeft een
voorgeschiedenis waarin ene Von Hagens een centrale rol speelt:
een bedenkelijk figuur die als een soort Dr. Frankenstein van lij-
ken kunstwerken maakt. Om zich te verdedigen tegen moralise-
rende kritiek beklemtoont hij steeds dat hij een anatoom is en uit
dien hoofde heeft hij tegenwoordig zelfs een programma op televisie
waarin hij geplastineerde lijken opensnijdt ten overstaan van een
studio-publiek. In de media klinkt gemopper over deze tentoonstel-
ling en over Von Hagens. Ikzelf heb daar ook aan bijgedragen.1)

Ik ben natuurlijk wel genoeg filosoof om te beseffen dat woorden
weinig uithalen tegen nieuwe techniek—en de waarden die wij hoog
houden zullen daarbij soms sneuvelen. Nietzsche zei al: “Was fällt,
das soll man stoßen.” Je moet niet tegen iedere vooruitgang in wil-
len vasthouden aan iets wat het wellicht niet gaat halen. Maar hele-
maal overtuigd ben ik daar niet van. En we moeten ook beseffen dat
ideeën een fataal effect kunnen hebben. Denk maar aan de grootste
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dwaling van de moderne filosofie, het Cartesiaanse Lichaam-Geest
dualisme, waar we al meer dan een eeuw vanaf proberen te komen,
en die heeft geleid tot een niet te verdedigen, overtrokken geloof in
de medische wetenschap ten koste van de psychologie. Voordat we
onze morele intüıties overboord zetten, moeten we eerst maar eens
proberen om te begrijpen waar het eigenlijk allemaal om draait.

2. Vorig jaar sprak een studente uit Amerika me aan, nadat ik op
University College een college had gegeven waarin ik kritisch over
cosmetische chirurgie had gesproken. Ze voelde zich door mijn kri-
tiek op cosmetische chirurgie gesterkt in haar ideeën en gevoelens.
Wat ze vertelde, spreekt boekdelen, denk ik. Denk je de situatie
eens in. Dit is wat ze me vertelde: Ze was na haar eerste halfjaar
in Utrecht naar huis teruggekeerd, naar haar ouders. Daar had
ze haar moeder aangetroffen met een nieuw gelaat—grondig gere-
construeerd door cosmetische chirurgie. Ze was daarop in woede
ontstoken, maar haar moeder reageerde zo mogelijk nog veel bo-
zer, zo van: “waar bemoei je je mee, hoe haal je het in je hoofd
te veroordelen wat ik met mijn gezicht doe, het is toch zeker mijn
gezicht?”

3. In deze anekdote zit alles wat ik vandaag te berde wil brengen.
Ik ga het er voor u uithalen. Mijn stelling is: Onze cultuur ligt
in een spagaat. We beschermen de vrije keus van de moeder én
het recht op liefde van de dochter. Onze liberale cultuur staat
hier op zeer gespannen voet met onze natuurlijke vermogens tot
communicatie. Ik zal deze stelling verdedigen door de argumenten
te bespreken die er in verband met de BODIES tentoonstelling in
Amsterdam te berde zijn gebracht en die volgens mij niet allemaal
even cruciaal zijn, hoe belangrijk ze soms ook kunnen zijn. Ik begin
met de argumenten waar het niet om gaat.

1 Shockeren

4. Het probleem met de BODIES tentoonstelling in Amsterdam is
niet dat er mensen bestaan die geshockeerd worden door de plasti-
naten. In het Victoriaanse tijdperk werden naakten verboden die
wij vandaag niet eens als zodanig zullen opmerken—zo braaf zijn
ze. Wij zijn daar inmiddels meer dan aan gewend, maar toen wer-
den ze door mensen echt als shockerend ervaren—althans dat neem
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ik aan. Of we al dan niet geshockeerd worden door een of ande-
re afbeelding is aan mode onderhevig, en aan slijtage. En: shock
is sowieso een tijdelijk fenomeen: je raakt zelden twee keer door
dezelfde gebeurtenis geshockeerd.2) En, ten derde, laten we wel
wezen, alles wat een Von Hagens ons laat zien, is al lang en veel
uitgebreider op televisie vertoond. Hij heeft inmiddels zelf ook een
televisie-programma, op Tien, dagelijks: “Anatomy for Beginners”.
Op televisie zien we volledige operaties. Lichamen worden openge-
legd voor de camera; minuscule cameratjes reizen door het lichaam.
We zijn daar inderdaad al aan gewend. De kwestie kan dus niet
zijn dat er mensen door geshockeerd worden, tenminste niet als het
puur om de gebeurtenis van het shockeren gaat! Evenmin gaat het
om de tegenpool van shock: onze nieuwsgierigheid. Er is in princi-
pe niets mis met een gezonde dosis nieuwsgierigheid zolang ze ons
niet tot immoreel gedrag verleidt.3)

5. Maar een shock heeft ook altijd een inhoudelijk aspect en dat
mogen we niet zonder meer negeren. Dat we wat eens goede redenen
voor een gevoel van afkeer waren in de loop der tijd vergeten zijn,
is tamelijk gewoon, natuurlijk, want dat is precies wat het betekent
om aan dingen te wennen: we vergeten wat het eigenlijk was wat
ons zo shockeerde. We kunnen echter niet voorshands uitsluiten
dat de redenen die we vroeger aanvoerden, nog steeds van kracht
zijn, ook al is hun aanleiding, het moment waarop ze in werking
treden inmiddels veranderd. Heeft een ervaring van geshockeerd
zijn in bepaalde gevallen wellicht kern van waarheid, en is die dan
cultureel-contingent of veeleer biologisch-humaan van aard?

2 Stijl of Bewijskracht

6. In de catalogus bij de modellen van Petrus Koning staat (op p.
9) “dat de Nederlandse wasmodellen een geheel eigen karakter heb-
ben en sterk verschillen van de Italiaanse modellen.” Het loont de
moeite om hierbij stil te staan. Wat niet wordt bedoeld is dat de
lijken waarnaar men zijn modellen maakte in Nederland heel an-
ders zouden zijn dan de Italiaanse lijken. De individuele verschillen
tussen iedere twee lijken zijn groter, dan de algemene verschillen
tussen de Nederlandse en de Italiaanse. Individuele verschillen lei-
den niet tot de stilistische verschillen waar het citaat over gaat.
Blijkbaar had Petrus Koning een andere stijl van modelleren dan
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zijn Italiaanse collega’s. Die stijlen komen dus van de makers, niet
van de lijken. Ze doen dus af aan de wetenschappelijke bewijskracht
van de modellen.

7. Dat is precies waar de snijtafel vooruitgang boekt op modellen.
Een Petrus Koning maakt modellen volgens stilistische manieren
en de stand van de anatomische kennis voor zover hij daarvan op
de hoogte is. Hij weet bij voorbeeld dat er bij iemand die aan één
oog blind is, verschillen te zien zullen zijn in de zenuwbanen achter
het oog: die van het ziende oog zullen dikker zijn dan die van het
blinde oog: als hij zijn model maakt naar een echt hoofd, zal hij
die verschillende dikten opmerken en nabootsen, na-boetseren.
Maar zou hij ook iets waarnemen wat hij niet verwachtte? Dat is
veel gevraagd—voor iedere wetenschapper!—en zou een näıeve the-
orie van waarneming veronderstellen. Waarneming werkt niet zo;
het is geen onschuldig ontvangen van “de werkelijkheid” daarbuiten—
Ernst Gombrich zei al: “There is no innocent eye”. In de filosofie
van de waarneming is de stelling allang gemeengoed dat waarne-
ming een conceptueel gestuurde reconstructie is.

8. Modellen maken is bovendien een vaardigheid waarbij men ui-
teraard zeer goed op de hoogte moet zijn van het materiaal: die
kennis van het materiaal en wat men ermee kan speelt een rol in
het uiteindelijke resultaat. Men mag verwachten dat er maar zeer
bepaalde soorten van detaillering mogelijk zijn. Zo lijken de was-
modellen van Petrus Koning zeer geschikt om het onderhuids vet
invoelbaar weer te geven. Kortom: de techniek die men kiest, en
de achtergrondkennis die men vermag te mobiliseren bepalen de
modellen.
Het meest fnuikende is echter dat ze ons niet kunnen verrassen zo-
als een echt lijk dat kan. Modellen geven altijd primair de stand
van de kennis weer. Hun wetenschappelijke relevantie is die van
de academische les: men illustreert er de theorie mee. Voor het
onderzoek is hun belang beperkt. De opmerking over de verschil-
len tussen de Nederlandse en de Italiaanse modellen illustreert dit
punt. Nothing beats de snijles!

9. De plastinatie-techniek maakt echter wel degelijk direct gebruik
van echte lijken en zou in dit opzicht dus een fikse vooruitgang
kunnen betekenen. Maar doet ze dat ook? Is ze inderdaad even
gedetailleerd als het lijk zelf? Kan de plastinator garanderen dat
alle details die we in een plastinaat zien, van het lijk afkomstig zijn,
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Figuur 2: Bidloo: “Ontleding des menschelyken lichaams”,
Amsterdam, 1690.

en niet van esthetische keuzen die de plastinator meende te moeten
maken op grond van zijn materiaal of zijn achtergrondkennis of
overwegingen die het publiek aangaan? Zonder zulke garanties is
de vooruitgang illusoir. Bovendien is het onduidelijk dat ze wel zo
gedetailleerd zijn. Ze zijn dat juist niet.

10. De hedendaagse snijles is al vele fasen verder. Men vraagt zich
af of ze de plastinaten nog wel nodig heeft. Allereerst zijn de klima-
tologische omstandigheden waarin we tegenwoordig lijken bewaren
verder geperfectioneerd. Wat me echter een nog veel beslissender
vooruitgang lijkt is het synchrone gebruik van totaal verschillende
technieken om naar een lijk te kijken. Er wordt in het lijk gesneden
en men kijkt daarbij toe (of doet het zelf); daarbij gebruikt men
zijn ogen. Maar daarnaast, en synchroon, kijkt men naar televisie-
schermen waarop de output van diverse scanning technieken te zien
zijn, waaronder MRI. Die synchroniciteit is beslissend! Om twee
redenen. Ze leert ons, ten eerste, de beelden en de waarnemingen in
elkaar te vertalen en ze bewijst, in het voorbijgaan, de werkelijkheid
van het zo waargenomene.4)
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(a) AmuscoI,
“Anatomia del
corpo
humano”,
Rome, 1559

(b) Bidloo:
“Ontleding des
menschelyken
lichaams”,
Amsterdam,
1690

(c) Von
Hagens:
“Ganzkörperplastinat”

Figuur 3: Lichamen die speels de eigen huid optillen

3 Afbeeldingen en Echte Lijken

11. Von Hagens bevindt zich in een lange traditie waarin prepara-
ten van versierselen voorzien zijn, dan wel in niet geheel serieuze
houdingen zijn gemaakt, al dan niet met allegorische connotaties.
Govard Bidloo (1649-1713) maakte in 1685 een anatomische atlas
met prenten van de kunstenaar Gérard de Lairesse (1641-1711).
Frederik Ruysch (1638–1731), Bidloos leermeester, verzette zich fel
tegen diens afbeeldingen, omdat de lichamen er te erotisch in zou-
den zijn weergegeven. Op dat verwijt kom ik nog terug (in §4),
maar het is nu al interessant om te melden dat Ruysch zelf het
nodig vond de lijken en lijkjes die hij zelf prepareerde een beetje
levendig te maken door ze wat kleren aan te doen, een mutsje, een
sjaaltje. Hij ziet klaarblijkelijk een scheidslijn tussen een erotische
expressie en een levendige.

12. Wat doorgaans genegeerd wordt, is, dat er een wezenlijk ver-
schil bestaat tussen het vervormen van echte menselijke restanten
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en anatomische afbeeldingen met onserieuze karaktertrekken. Als-
of we door de afbeelding heen naar het afgebeelde kijken en daar
gemanipuleerde lijken aantreffen. Een representationele drogreden
met een lang en kwetsbaar verleden. Onze houding jegens de re-
latie tussen afbeeldingen en hun afgebeelde kent een geschiedenis
van beeldverboden en belangenconflicten. Het verschil tussen een
afbeelding en zijn afgebeelde is echter conceptueel, en daarom on-
vermijdelijk; én het is cruciaal voor onze problemen.

13. Onze cultuur, trouwens de meeste culturen, heeft bepaalde in-
tüıties over afbeeldingen. Meestal komen die in de vorm van beeld-
verboden. Die worden soms verkeerd gëınterpreteerd en dat leidt
dan weer tot iconoclastische episodes waarin mensen afbeeldingen,
sculpturen, symbolen vernietigen. Iconoclasme is niet te verdedi-
gen, maar in het beeldverbod zit iets wat ons ter harte zou moeten
gaan.
Waarom is iconoclasme niet te verdedigen? Ik geef een voorbeeld:
de Taliban, toen ze in Afghanistan de dienst uitmaakten, hebben
hun beeldverbod op zeker moment zo ver doorgevoerd dat ze kolos-
sale boeddha-beelden met granaten en raketten aan gruzelementen
schoten.5) Wat hier zo mis aan is, is dat het niet alleen een afbeel-
ding vernietigt, maar meteen ook een hele cultuur ontwricht die
daaraan gewend is, of sterker: die er waarde aan hecht. Mensen
zullen daar vroeger toch vaak genoeg langs gewandeld hebben, of
er soms ook eerbiedig naar gekeken hebben; ze hebben daarmee
een deel van hun zelfbeeld uitbesteed aan die beelden. Dat hebben
de Taliban mede-vernietigd. Voor de gereformeerden in onze lokale
beeldenstormen geldt hetzelfde probleem.
Beeldverboden zijn ambigu. Deels hebben ze betrekking op afbeel-
ding, deels op de cultuur waarin de afbeeldingen een sociale, of
zo men wil, rituele functie hebben. Dat beeldenstormen primair
een politiek fenomeen vormen, waarbij men een bepaalde cultuur
om zeep proberen te helpen, zien we aan het omhalen van repre-
sentatieve sculpturen, die van Stalin na zijn dood, Lenin nadat de
Soviet Unie uiteenviel, die van Saddam na de inval van de Ame-
rikanen, etc. Maar voor zover het op afbeeldingen slaat mag een
beeldverbod er hoogstens de aanleiding toe zijn dat men zelf geen
afbeeldingen meer maakt. En die weerstand laat zich tot op zekere
hoogte als een plausibele overweging begrijpen.

14. Waar er bij Andreas Vesalius (1514-64) nog sprake was van af-
beeldingen van preparaten—representaties—gaat het bij Von Ha-
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(a) Vesalius,
Fabrica, p.190

(b) Von Hagens: “Hacker”

Figuur 4: Afgebeelde en echte lijken voorzien van artistieke expressie

gens om presentaties : om de lijken zelf. (Zie fig. 4b)

15. Een respectloze afbeelding van iets of iemand maken is iets we-
zenlijk anders dat dat iets of die iemand zelf respectloos bejegen, of
respectloos tentoonstellen. (Met “wezenlijk” bedoel ik steeds niet
iets dieps en ondoorgrondelijks, maar: dat het in onze concepten
zit ingebakken dat dit onoverbrugbaar, dus niet gradueel anders
is.) Ik neem aan dat we het eens zijn over de soort van respect-
loosheid die hier in het geding is—dus die houden we neutraal. Het
wezenlijke verschil, dan, is dat tussen de afbeelding en het ding
zelf. Over de afbeelding kunnen we tamelijk eenvoudig lankmoedig
zijn, maar over dat laatste zullen we onze poot stijf houden. En
dat is het moeilijke van mijn verhaal: ik wil een lans breken voor
iets wat zich niet laat verdedigen: omdat het niet verdedigd hoeft
te worden. En daar komt nog bij dat het tijdsgewricht me in de
weg lijkt te zitten omdat we gewend zijn aan fotografie (van van
alles en nog wat), die meer nog dan de oude anatomische etsen,
transparant lijkt te zijn naar wat ze afbeelden, waardoor het voor
ons gevoel nauwelijks nog verschil maakt naar het echte lijk of naar
een afbeelding ervan te kijken. Omdat we alles al te zien krijgen,
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op televisie, lijkt het alsof we het dan ook maar gewoon moeten
vinden dat alles tentoongesteld wordt.

16. Daar komt nog bij dat het in dit geval om mensen gaat—een
categorie objecten met een zeer speciale status: we zijn het zelf.
Ik illustreer eerst waar ik het over wil hebben. Voel eens met uw
vinger over het papier waarop u schrijft. Probeer een beschrijving
te geven van de aard van het oppervlak. Voel nu eens over de zitting
van de stoel waar u op zit. En probeer dat eens te beschrijven. U
ziet hoe moeilijk dat al is, maar voel nu eens over de wang van de
persoon die naast u zit.
Vermoedelijk doet u dit niet en de reden hiervoor is veelzeggend.
Papier is een object, een zitting ook: als je daarover wrijft hebben
die objecten daar niet alleen geen last van, ze wrijven als het ware
ook niet terug. De wang van de persoon naast u doet dat wel. Die
is expressief, daar zit een ander mens aan vast, het is een ander
mens. We bedoelen: dat is een wezen waarvoor we respect moeten
hebben, en respect betekent in dit verband o.a. een gepaste soort
van afstand bewaren.

4 Expressie

17. Het heeft er alle schijn van dat de anatomie, of de les daar-
in, de mens reduceert tot een lichaam, en dus tot een object. Op
de snijtafel leidt dat soms tot fricties, zoals in het geval waarin
een snijdende student zich in de vingers sneed en, om besmetting
van eventuele ziektes te voorkomen, bekend werd gemaakt wie het
lijk was en waaraan hij gestorven was. Daarna was het lijk een
persoon geworden, mijnheer Schaap, en moest de snij-praktijkles
stopgezet worden.6) Patholoog-anatomen die slachtoffers van mis-
drijven op de snijtafel onderzoeken, moeten van die persoonlijke
geschiedenissen abstraheren om hun werk te kunnen doen. En als
het een familielid betreft dat daar in een of andere anatomie-les op
de snijtafel ligt, dan kunnen nabestaanden daar moeite mee heb-
ben. De psychologische identiteit van het lijk speelt in de anatomie
geen rol. Dat verklaart het verzet van Ruysch tegen de anatomi-
sche atlas van Bidloo, toen hij deze verweet dat de lichamen er te
erotisch werden weergeven. Dat bezwaar doet nu weer opgeld, bij
Von Hagens—alleen dit keer is het echt overtuigend omdat het nu
niet om plaatjes gaat, maar om echte preparaten.
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18. Waar het hier om gaat is de soorten associaties die we met de
lijken hebben. In een anoniem lijk snijden, als student medicijnen,
roept associaties op met algemene kenmerken van het menselijk
lichaam: die ene buik staat voor “de buik”, etc. Associeert men
het lijk echter met een echt, overleden individu, dan staat de hele
verbeeldingswereld die bij levende wezens hoort, met hun psycho-
logische werkelijkheid, de wetenschappelijke benadering in de weg.
Von Hagens nu wekt, door artistieke procédés op lijken toe te pas-
sen, associaties op met andere universalia, die van de kunst, waarbij
de maker de bedoelingen die hij met zijn publiek heeft, realiseert
in het object. We zien het geheel-plastinaat met opengewerkte
spieren niet als een wetenschappelijke illustratie van het spierweef-
sel (de aanhechtingen zijn ondoorgrondelijk verminkt—men leert
er dus verkeerde dingen van), maar evenmin zien we het als een
overblijfsel van een levend wezen. In plaats daarvan zien we het
als een artefact van de plastinator: waarom deed de maker het zo?
Waarom laat hij ons zien hoe vindingrijk hij zelf is? Welke sculp-
turale esthetische overwegingen had hij? Welke artistieke expressie
heeft het lijk? Wat betekent het? Allemaal vragen die ongepast
zijn met betrekking tot lijken. Lijken zijn geen inert materiaal voor
artistieke en dus niet-wetenschappelijke intenties.

5 Vervreemding van het Lichaam

19. In de discussie over de plastinaten wordt meermaals gerefe-
reerd aan juridische kwesties. Zo zouden de plastinaten van BO-
DIES van Chinese criminelen en daklozen zijn en zonder hun toe-
stemming verworven zijn (wel weer binnen de Chinese wet). Von
Hagens laat niet na te beklemtonen dat hij alleen lichamen ge-
bruikt van mensen die daar via een Spendeformular toestemming
toe hebben gegeven. Hij appelleert hiermee ook aan de praktijk
van de orgaandonatie, die inmiddels gemeengoed is, maar vergeet
dat die eenduidig gemotiveerd is door het directe belang dat ze
heeft voor de overlevingskansen van mensen. De anatomie-les is
van die directe relevantie al één stap verwijderd en behoeft een
wetenschaps-ethische legitimatie. Over kunst met lijken hebben we
het dan natuurlijk niet meer. Laat ik voorop stellen dat het natuur-
lijk niet aangaat lichamen te roven. Het is echter schijn dat met
de juridische toelaatbaarheid de ethische kwestie is opgelost. Dat
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is ze niet. Als ik in een codicil vastleg dat mijn lichaam, na mijn
overlijden, door mijn geliefde nakomelingen opgegeten mag wor-
den, protesteert eenieder eenstemmig—terecht, toch? Het lichaam
is geen bezit van de persoon. Men kan het niet overdragen zoals
men een auto kan verkopen of afgeven. Het lichaam ı́s de persoon.

20. Met het lichaam zijn wij persoon onder de personen. De ande-
ren kennen ons, en voelen voor ons via ons lichaam—en het hunne!
Zo delen we verdriet, hoop, depressiviteit en boosheid. Voorop
staat dat het lichaam heel is en blijft. Amputaties van welke aard
ook kan, zal en mag men niet uit vrije wil verkiezen. We funge-
ren sociaal als integere en integrale morele organismen. Centraal
daarbij staan onze vermogens tot expressie. Expressie is een so-
ciaal wederkerig proces; een proces dat zich ontwikkelt van heel
primitief—huilen om de melk van moeder—tot uiterst subtiel. Die
ontwikkeling neemt decennia in beslag. Het lichaam draagt de be-
tekenissen die een ander erin ziet. De lichamelijke expressie heeft
psychologische werkelijkheid: wat we erin zien is wat zich erin af-
speelt. De ander is tamelijk transparant voor ons.7) Het uitwendige
lichaam met zijn expressiviteit is daarom evenzeer eigendom van de
betekenisvolle ander dan van de persoon zelf.

21. Daarom was de dochter zo verbolgen toen ze erachter kwam
dat haar moeder haar gelaat had laten verbouwen. Daarom is het
zo verkeerd om met lijken te spelen zoals de plastinatoren dat
doen—d.w.z. buiten ieder streng wetenschappelijk belang. Het
wegnemen van de expressie van het lichaam (zoals de moeder dat
deed), of het vervangen ervan door een artistieke, of tenminste niet-
wetenschappelijke expressie, d.w.z. ééntje die in niets meer herin-
nert aan die van de overledene: dit alles gaat in tegen de sociale
kern van ons menszijn. Het zou ieder dier van slag brengen als
zijn moeder met cosmetische chirurgie omgebouwd werd. Ik heb
geprobeerd een intüıtie te verdedigen die zich niet laat verdedigen:
de manier waarop wij ons aan de ander laten zien, en de subtiele
varianten daarin die liefde, vriendschap én haat en irritatie funde-
ren, moeten we met rust laten.
Het kwaad dat de tentoongestelde plastinaten aanrichten, is dat ze
ons in de verdediging dwingen.8)
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Notes
1) O.a. in Trouw, 14 november 2006, De Verdieping, p. 1. Zie mijn weblog voor een

verheldering van mijn poging om de argumenten van de rookgordijnen in het debat te
onderscheiden: http://www.phil.uu.nl/ rob/blog/commentaar/index.comm#BODIES

2) Dat is waarom het shock-mechanisme (van het surrealisme, c.q. van film) waar
Walter Benjamin zo hoog over opgaf terecht bekritiseerd werd door Adorno.

3) De “Gedragscode goed gebruik” (FMWV), van 2002 waarschuwt tegen “ziekelijke
nieuwsgierigheid”, maar het is niet geheel duidelijk hoe dat bedoeld is: is het slechts
een hogere—te hoge—mate ervan? Mij dunkt dat het hierbij gaat om nieuwsgierigheid
die niet op de juiste manier in het handelen is ingebed, en die met andere woorden met
immoreel geacht handelen gepaard gaat. Het is één ding om nieuwsgierig te zijn naar
de samenstelling van insecten—biologen hebben dat soort nieuwsgierigheid—maar
iets heel anders om dan maar insecten levend te gaan ontleden.

4) Polymodale bewijskracht is een complex argument. Zie van Gerwen 1996 en
Hacking 1983.

5) Maart 2001.
6) NRC-Handelsblad, 29 oktober 2005. Overigens beschreef Goethe in zijn Wilhelm

Meisters Lehrjahre een soortgelijk geval, waarin het personage door een bevallige
arm zich de verliefde gesü[i]cideerde vrouw zozeer voor de geest kon halen dat de
les ophield. Met een wassen model werd vervolgens de overledene weer “tot leven”
gebracht—een interessante variant op de manier waarop hedendaagse plastinatoren
lijken tot leven brengen maar zich daarbij geheel niets gelegen laten liggen aan de
overledene. Met dank aan Reina de Raat voor deze verwijzingen.

7) Voor de evolutie-biologische argumenten voor deze positie, zie Fridlund 1997.
Zie ook van Gerwen 2003 voor de vraag of een eend een mens kan beledigen en
http://www.phil.uu.nl/ rob/blog/commentaar/index.comm#kippenfokken over het
gebruik van dieren in de kunst

8) Voor een aantal van mijn voorbeelden ben ik dank verschuldigd aan Reina de
Raat, conservator van het Universiteitsmuseum Utrecht, die de tentoonstelling Body-
beeld heeft samengesteld.
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