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In 1995 kwam. aan de universiteit van
Colorado de Visible Mak gereed: een via
internet vrij toegankelijke digitale database van een compleet menselijk lichaam,, waarmee een onbeperkt aantal
driedimensionale recompiiaties gemaakt kunnen worden. De data voor
dit 'simulatielichaam' werden verkregen door een menselijk lichaam, in
plakjes van één millimeter te zagen en
van het bovenaanzicht van elke schaaflaag een elektronische foto te maken.
Zo wordt een oneindig aantal dwarsdoorsneden en ruimtelijke weergaven
van anatomische structuren mogelijk;
deze 'virtuele dissectie' vormt een revolutie in het onderwijs aan. geneeskundestudenten, zo claimen de makers.
In Het transparante lichaam stelt José
van Dijck het anders: in plaats van te
spreken van een revolutie legt zij verbanden met de drukbezochte publieke
anatomische lessen uit de Renaissance
en. met een in 1911 in Dresden tentoongesteld model vervaardigd uit een menselijk skelet, wassen organen en een laag
celluloid, dat vervolgens, op tournee
langs diverse grote steden in het westen, furore maakte als De Transparante
72

Mam De fascinatie met de binnenkant
van het menselijk lichaam is al eeuwenoud, en de nu beschikbare digitale media om in deze behoefte te voorzien,
doen niet onder voor historische varianten wat betreft de vermenging van
educatie en kennisverwerving -met
amusement en spektakel Ook de morele subtext van schuld en boete is dezelfde-gebleven: het is publieke kennis dat
het lichaam dat als input voor de Visible
Mak diende, net als de lijken van Vesalius, afkomstig is van. een ter dood veroordeelde.
Door haar aandacht op historische
continuïteit te richten, brengt Van Dijck
haar thema over het voetlicht: het transparante lichaam niet alleen, als normatief ideaal voor de medische praktijk en.
techniekontwikkeling, maar deel uitmakend van. onze cultuur in bredere
zin. Hoewel, dit ideaal in de loop der tijden, verschillende gedaanten aannam
en bijbetekenissen kreeg - de twintigste-eeuwse Dresdener Transparante M.an
kreeg bijvoorbeeld symbolische status
toegekend door onder andere de hygiënisten, de eugenetica-beweging, het
nationaal-socialisme en verwees vol-

gens Stalin, die ooit een replica op zijn
verjaardag kreeg, naar de triomf van de
communistische, collectieve wetenschap - is er in algemene zin sprake van
een. continu streven naar transparantie
van het lichaam. Het brede scala aan
medische visualiseringstechnieken die
tegenwoordig tot het standaard diagnostische instrumentarium van medici behoren toont dat dit ideaal Ievendcr
is dan ooit tevoren.
In een zestal boeiende, goed geschreven essays voert Van Dijck ons
langs een scala van hedendaagse wonderen van medisch visualiseringsvermogen zoals röntgenfotografie, PET

sche prostaatbehandeling, of een tentoonstelling van 'anatomische sculpturen'. Ook in. de cultuur met een grote C
spreekt de medische visualisering tot de
verbeelding: de röntgenfotografie
speek een prominente rol in Thomas
Manns De toverbcr<g, en bij de Körpenveltcn
van de Duitse anatoomkunstenaar
Günther von Hagen roept de esthetische presentatie van de Ganzkörperplostinare associaties op met Rodin en Boccio-
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De verwevenheid van medische beelden van het 'transparante lichaam' en de
culturele verbeelding van het lichaam is
niet alleen een kwestie van verspreiding
{positron emission tomography), CT {computer- en popularisering van die beelden via de
tomografie), MRI {magnetic resonance ima- media, maar bestaat al op het niveau van.
ging} en echo- en. endoscopic. Het bin- de technologische ontwikkeling van die
nenste van het lichaam wordt
visualiseringstechnologieën: de röntdoorgelicht, bekeken en geïnspecteerd
genfilm, in de jaren vijftig uitgevonden
als nooit tevoren, het transparante liom bewegende longbcclden te maken,
chaam lijkt werkelijkheid geworden.
leunde grotendeels op de ontwikkeling
Dat het hier om een breder cultureel
van de beeldversterker, een technologie
verschijnsel gaat, wordt door Van Dijck
die later vooral gebruikt is voor televisie.
duidelijk gemaakt door voortdurend de
Cardiovasculaire scanners maken geverwevenheid van medische beeldtechbruik van een techniek die ontwikkeld
nologie met populaire cultuur en heis voor cd-spelers en de endoscopic is
dendaagse (massa)media te thematisegerelateerd aan een serie opeenvolgenren. De beelden die worden gegenereerd
de mediatechnologieën, van fotografie
door bovengenoemde technieken figuvia televisie tot video, en kan via een
reren niet alleen in het geneeskundige
koppeling van apparaten directe beeldomein, maar komen tot ons via talloze
den voor televisie leveren. MRI- en CTfilms, tentoonstellingen, fotoboeken en
scanning, ten slotte, zijn onlosmakelijk
nieuwsrapportages, en zijn daarmee
verbonden met ontwikkelingen in de
volledig ingenesteld geraakt in onze colICT.
lectieve culturele verbeelding van het liMaar meer dan een hedendaagse
chaam. Met een. kennelijk onverzadigwerkelijkheid is het transparante libare behoefte aan horror, spektakel, en.
chaam vooral een ideaal, en ideologie.
drama kan een breed publiek zich verAls ideaal staat het in onze tijd vooral
gapen aan. films over het scheiden van
voor kenbaarheid, maakbaarheid en
een Siamese tweeling, een endoscopimanipuleerbaarheid. Als we maar in
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staat zouden zijn het lichaam volledig
te 'doorzien' - een * totaalscan' te maken,
door de beelden van a! die verschillende
technieken in elkaar te schuiven - dan.
zouden we gebrek en ziekte echt goed
kunnen genezen. Hoewel het huidige
instrumentarium om in het lichaam te
kijken verfijnder en spectaculairder is
dan ooit tevoren, luidt een centrale these van Het transparante lichaam dat het volledig doorzichtige (kenbare en repareerbare) lichaam een illusie is.
De aan het ideaal ten grondslag liggende gedachte 'meer zien is meer genezen', is een vooronderstelling die de
nodige nuancering behoeft. In plaats
van steeds beter te zien, is het eerder zo
dat iedere nieuwe wijze van zichtbaar
maken resulteert in een andere kijk op
het lichaam, die maakt dat men het lichaam weer opnieuw moet leren kennen. 'Meer .zien' introduceert meestal
nieuwe niveaus van complexiteit en vereist meer specialistische kennis. Het bekijken van een echo of CT-scan betekent
immers niet dat ziekten of afwijkingen
direct 'gezien' worden, maar behelst
veeleer een specialistisch interpreteren
van vaak. dubbelzinnige signalen. 'Meer
zien' leidt in veel gevallen dan ook. eerder tot meer en nieuwe onzekerheden
en morele dilemma's, waarmee men
dan weer moet leren omgaan.
Een tweede vooronderstelling van.
het transparantie-ideaal die Van Dijck
nuanceert, is dat in het lichaam kijken
onschuldig zou zijn. 'Kijken' suggereert
een tegenstelling met 'doen', zoals
diagnostiek tegenover de 'echte' therapeutische interventie lijkt te staan.
Maar, zoals vele wetenschaps- en techniekfilosofen en -sociologen ruim-

schoots hebben aangetoond, seeing is intervening: iedere blik in het lichaam behelst tevens een transformatie ervan.
Het verandert de collectieve en individuele beleving van het lichaam, van
ziekte en de geëigend geachte behandeling. Zo werden bijvoorbeeld verscheidene visualiseringstechnieken ingezet
in screeningsprogramma's (waarbij de
mogelijkheden voor therapeutische interventie meestal achterbleven) om zo
een constitutieve rol te spelen, in de
ontwikkeling naar preventie- en risicogeneeskunde, een. ontwikkeling met
vergaande ethische, sociaal-maatschappelijke en juridische consequenties. De
diverse screeningsmogelijkheden tijdens de zwangerschap (behandeld in
het hoofdstuk 'Echoscopie van de foetus: zien is kiezen') zijn. hiervan welbekende voorbeelden die, behalve de evidente voordelen van vroege diagnostiek, grote verschuivingen brachten in.
de normering van gedrag, beleving en
verantwoordelijkheden van. zwangeren.
Eén van de vele sterke kanten van dit
boek is dat de beschreven ontwikkelingen op technologisch gebied steeds op
heldere wijze in verband gebracht worden met dergelijke normatieve verschuivingen, waaraan het onderwerp en
Van Dijcks benadering ervan, hun belang grotendeels ontlenen.
Een kanttekening bij dit overigens
zeer geslaagde boek. zou kunnen zijn
dat de auteur soms zelf niet helemaal
weet te ontsnappen aan het annexerend
vermogen van de metafoor van 'zien'.
Zo is het bijvoorbeeld niet altijd evident in hoeverre bepaalde bredere ontwikkelingen zoals die van preventie- en
risicogeneeskunde te danken zijn aan

medische visualmnngstechniekcn. Het
merendeel van deze technieken is toch
nog primair gericht op het zichtbaar
maken van anatomische structuren en
vormen. Maar bij een screeningsinstrument als AFP-screening voor zwangeren, bijvoorbeeld, draait het niet zozeer
om het kijken, maar om. het meten van
bepaalde bloedwaarden. Evenmin is het
duidelijk in hoeverre het 'in beeld brengen van het menselijk genoom' een
kwestie van visualisering was. Bij een
ontwikkeling als deze waren toch veeleer de ontwikkeling van bepaalde laboratorium technieken en de rekenkracht
van computers cruciaal
Dat in deze beide voorbeelden van
kennisverwerving en representatie visuele metaforen gebruikt kunnen worden heeft minder van doen met een scopic drive dan met taalgebruik waarin
'(in)zien' bijna synoniem is met 'weten'
- een punt dat de auteur zelf ook thematiseert. Niettemin krijg je hierdoor
soms het gevoel dat iedere vorm van representatie - ook een grafiek is uiteindelijk een 'plaatje', en een laboratoriumuitslag geeft een 'beeld' - onder de grote
noemer van visualisering wordt gebracht. Het woord 'transparantie' zelf is
in die zin dubbelzinnig; het kan immers zowel voor doorzichtigheid als
voor inzichtelijkheid staan. Terwijl Van
Dijck dus aan de ene kant het transparantie-ideaal relativeert en kritiseert, bevestigt ze aan de andere kant, door de
diverse vormen, van representatie steeds
als vormen van visualisering, (ver)beeld(ing), beeldvorming, 'plaatjes', en
(toegenomen) transparantie te bespreken, toch dezelfde conflatie van zien en
weten. Daarbij is het juist cle metafoor

van het zien die het gemedieerde karakter, de lange reeksen translaties en
transformaties (nodig voor het maken
van de diverse representaties) en de constructie van nieuwe kennisobjecten verhult, door de suggestie van een. directe
observationcle relatie tussen kijker en
(kennis)objcct.
Hoewel een specifieke focus op visualisering zeker gerechtvaardigd is in het
licht van de onmiskenbaar spectaculaire ontwikkelingen van de afgelopen decennia, en de wijze waarop deze praktijken onderdeel zijn geworden van het
publieke domein, de amusementsindustrie, en de culturele verbeelding van
het lichaam, roept deze benadering
daarom toch ook vragen op. Met name
de proliferatie van allerlei ICT-applicaties in de geneeskunde doet veel meer
dan alleen nieuwe beelden, van. de binnenkant van het lichaam produceren.
Juist door de opkomst van digitale
technieken is er naast visualisering ook
sprake van een grootscheepse informatisering van het lichaam die van cruciaal
belang is voor actuele ontwikkelingen
op het gebied van. de risico- en. preventiegeneeskunde, genomica en reproductieve technologie. Het transparante lichaam maakt nieuwsgierig naar het
relatieve belang van visualisering in dit
proces.
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