
Beelden en verhalen over het ongeboren leven lijken de laatste

jaren wel overal op te duiken: in de media, in onze beeldcultuur en

in de huiskamers. Wat is er aan de hand? Wat zijn de effecten van

medische beeldvorming? Hoe wordt zwangerschap vandaag

beleefd en voorgesteld? Heeft het ongeboren leven een geschie-

denis? Op deze en heel wat andere vragen kon u de afgelopen

zomer het antwoord vinden in drie tentoonstellingen in het

Gentse, in een catalogus en nu ook virtueel.

IN DRIE TENTOONSTELLINGEN

Vele duizenden bezoekers vonden tussen 14 juli en 25 augustus

2002 de weg naar het Gentse drieluik in het Huis van Alijn, het

Caermersklooster en het Sint-Lucasziekenhuis, waar de interdisci-

plinaire cross-over ‘InsideOut’ te zien was. Voor wie er niet bij kon

zijn, tonen we hier enkele foto’s. Meer volgen er op de speciaal voor

dit project ontworpen site (zie verder).

In het Huis van Alijn (www.huisvanalijn.be) lag de focus op de

historische beleving en verbeelding van zwangerschappen en het

ongeboren leven. Exemplaren uit de unieke collectie 19e-eeuwse

wassen beelden uit het ‘Groot Anatomisch Museum van Dr.

Spitzner’ en enkele van de wassen embryo’s van Ziegler werden er

getoond.

Het Caermersklooster (www.caermersklooster.be) vormde het epi-

centrum van het triptiek, waar een meerlagig verhaal verteld werd

over lichamelijkheid, beeldcultuur, spitstechnologie, echografie en

prenatale contacten vanuit een historisch-cultureel perspectief. Je

kon er als het ware een parcours doorheen de geschiedenis van de

beeldvorming van de ongeboren vrucht afleggen, in een interactie

van geschiedenis, actuele kunst en multimedia. Het derde luik

vond plaats in het AZ Sint-Lucas (www.azstlucas.be) waar kinder-

tekeningen en kunstwerken rond het thema de tentoonstellings-

gang opvrolijkten. Zoals uit de talrijke reacties uit de gastenboe-

ken mocht blijken, bracht het getoonde heel wat (onvermoede)

reacties teweeg bij de bezoekers. De commentaren varieerden van

kinderen die hun spijt uitdrukten om de ‘dode baby’tjes’, over

(aanstaande) moeders die zich verrast toonden over de mate

waarin het inwendige veruitwendigd werd, tot pedagogen die er

voor pleitten de expo te verlengen of rond te laten reizen opdat

ook schoolgroepen ze zouden kunnen bezoeken.

IN EEN CATALOGUS

De gelijknamige publicatie InsideOut – het ongeboren leven in beeld

presenteert het leven voor de geboorte vanuit een interdiscipli-

naire invalshoek, op het snijpunt van volkskunde, cybercultuur,

oude en hedendaagse kunst, medische technologie en beeldvor-

ming. Voor het Nederlandse taalgebied is hiermee voor het eerst

een dergelijke omvattende studie gepubliceerd over de beleving

en beeldvorming van het ongeboren leven. Deze publicatie biedt

De actuele politieke debatten in Vlaanderen over de

bestemming van overleden foetussen, prenatale

geneeskunde, nieuwe vormen van (groot)moeder- en

vaderschap, zwangerschapsmuziek, … De enorme

commotie rond het arrest Perruche in Frankrijk in 2001

en de dreiging om vanaf 2002 geen echografieën

meer uit te voeren in bepaalde ziekenhuizen in

Europa, recente nieuwsberichten over het verbod op

geslachtsbepaling via echografie in China en India, … 

[Hilde Schoefs]

INSIDEOUT 
Het ongeboren leven in beeld
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ACTUEEL

een boeiende blik op de omgang met embryo’s en foetussen vanaf

de vroegste klassieke teksten tot op de dag van vandaag, gaande

van Aristoteles' ideeën over bevruchting en geboorte over de ana-

tomische wassenbeeldencollecties uit het Florentijnse Museo La

Specola of de Spitznercollectie uit de 19e eeuw tot de foetussen-

carrousel op de megatentoonstelling ‘Körperwelten’ of de echo-

grafierituelen in ziekenhuizen in de 21e eeuw.

Elk vanuit zijn of haar vakgebied en interesse(s) belichten diverse

auteurs aspecten van het ongeboren leven, variërend van de

geschiedenis van gynaecologie en echografie, de beleving van de

zwangerschap vroeger en nu, de kijk van kinderen op het groeien-

de leven, de verbeelding van zwangere figuren in sprookjes en

andere volksverhalen, tot en met het drachtige dier toe.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan feministische en antropo-

logische perspectieven en aan de cultuur van het dagelijks leven.

Het accent ligt op Vlaanderen en Nederland maar de lezer komt

ook meer te weten over de ‘sculpteurs van de foetus’ bij de Asmat

in Nieuw-Guinea, het mizuko-kuyoritueel in Japan, de gebruiken

rond naamgeving in Ghana en de actuele foetuskunst die via het

wereldwijde web voor iedereen toegankelijk is.

InsideOut. Het ongeboren leven in beeld telt 256 pagina’s, is rijkelijk

geïllustreerd, en is voor 25 euro (excl. verzendingskosten) recht-

streeks te bestellen bij het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (tel.

0032-(0)2-243 17 30 - fax 0032-(0)2-243 17 39 - info@vcv.be - on

line via www.vcv.be).

EN NU OOK VIRTUEEL

Wie na de tentoonstelling bezocht en/of de catalogus gelezen te

hebben nog meer wil weten over het onderwerp, komt op het vir-

tuele InsideOut vast en zeker aan zijn of haar trekken. Daar wordt

een kort overzicht geschetst van het ongeboren leven door de

eeuwen heen, de inhoud van de catalogus nader toegelicht, meer

info gegeven rond de opzet van de tentoonstelling en tot slot her-

bergt de categorie ‘links’ een ware schat aan informatie over ver-

schillende (deel)thema’s die betrekking hebben op het prenatale

leven.Wie er (nog) meer over wil weten, heeft er mogelijk zelfs een

reisje naar Oostenrijk en meer bepaald Wenen voor over. Daar

loopt immers nog tot 6 oktober de expo ‘Aller Anfang’: zie

www.volkskundemuseum.at/ausstellung/aktuelle.htm . n

Caermersklooster Caermersklooster

www.vcv.be/insideout/


