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ook de gelegenheid te baat om zijn
onderzoek te populariseren. In dat
verband stelde hij in 2006 PEaløire
teleubie: esalt samen, een werkje dat
danÌ<zij de opvallende kaft ook als
het Roze Boekje kan worden geklasseerd. PEalaire tebo¡¡l¿ is een bundeling van korte beschouwingen en
essays, die de auteur als twintig
hoofdstukken presenreert. Sommige
van deze bijdragen werden eerder
gepubliceerd als opiniestukken in de
Vlaamse pers, andere recycleren

uit De oerbeelde geneercchøp
ofbieden een korte introductie t<¡r
sttskjes

internationaal onderzoek naar bijvoorbeeld'soaps' of 'reality television'.
PEalarre teleuiie w1l, in tegenstelling

tot De

aerbeelde

gtneentchap, geen

originele bijdrage tot her televisieonderzoek i¡li over \4aanderen vormen.

De ¡oze draad wordt gevormd door
de drie statements die Dhoest op de
rug van het boek liet afdrukken:
'Televisie is belangriik', 'Televisie is
complex' en 'PopuÌaire televisie kan
ook goed zijn'. De auteu heefr, zoals
die stellingen illustreren, een missre:
duidelijk maken dat onderzoek naar
populabe televisie legitiem is en niet
kan of mag worden afgedaan als culruurpopulisme. Wie hiervan al overtuigd is, vindt in het boekje weinig
nieuws. \Mie niet met het onderzoeksterrein vertrouwd is - en juist
d¿arom tot het doeþubliek van deze
publicatie behoort - vindt grasduinend

in de hoofdsrukjes wel stof tot nadenken. Opvallend is dar het in vele

hoofdstuklren uiteindelijk opnieuu
dr¿ait om de represenaties, bijvoorbeeld in korte beschouwingen over
het problematische realiteitsgehalte
van 'reality television' of over de
representatie van homoseksualiteit rn
programma's als De heren maþen de
møn (pgeer E1e for the Straigbt Gajt).
Roel Vande
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Véronique C ampio n-Y incent, O rgu n
Thefi Legends (Jaikson: University
Press of
pagina's,

Mississþi, 2005) XII +
ISBN 1578065933.
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Originele titel La lígende da oob
d'orgønet.Yeruald in het Engels door
Jacqueline Simpson.

In Iran is het legaal om een nier te
verkopen en te kopen. De handel
wordt echter via de staat gereguleerd:
de donor en de patiënt ondergaan
allerlei tests en uiteindelijk komen ze
ook rnet elkaar in contact, onderhandelen ze over de definitieve prijs van
het orgaan en g an ze samen de
operatiekamer in. De donors rnoeten
tussen de 23 en 34 iaar o:ud zr)n.
Voor een nier wordt in Iran momcnteel gemiddeld zo'n 1200 Britse
ponden betaald. Het systeem is een
uitÌomst voor Iraanse nierpatiënten
die de kosten kunnen betalen.
Vooral aan de donorkant komen de
meer tragische kanten van her systeem naâr voren: de gezonde ionge
donors zijn berooid, kunnen hun
familie niet onderhouden en ziin
wanhopig. Eén en ander werd duideliik in de recente, indringende
BBC2-docu¡nenuire Kidnryt For Sale,
geregiseerd door Nima Sarvestani
(uitgezonden op 31 okrober 200ó)
Het is al langer bekend dat ook
in India organen legaal worden verhandeld. In dit land worden nieren

eveneens regelmatig uit pure armoede
verkocht. In de meeste landen is

handel in organen echter verboden.
ln juli 200ó werd belend dar in China
gevangen leden van de Falung Gongbeweging onwijwillig beroofd zouden
worden van hun organen. Het raPPort
Yan Dâvid Kilgour en David Matas
baseert zich evenwel louter oP Yer-

klaringen, niet op zelf vastgestelde
feiten. Wel is zeker dat in China de
orgânen van ter dood veroordeelden
worden verhandeld na hun executie.

Voor een orgaan als een nier
geldt dat deze snel getransplanteerd
moet worden. De donor-nier moet
bovendien bij de patiënt passen,
anders stoot het lichaam hem af,
Yoor transplantatie van een nier is
altijd een gespecialiseerde tÌiniek en
een operatieteam van zo'n viiftien
mensen nodig. Er zijn echter'onderdelen' van he¡ lichaam die na overlijden wat langer goed blijven, zoals
botten en huid. In september 2000
werd bekend dat de Amerikaanse
begrafenisondernemer Michael
Mastromarino was gearresteerd
omdât hij illegaal botten van overledenen verhandelde en de botten in
het dode lichaam had vervangen door
pvc-buizen.
Het besuan van legale orgaanhandel en zelfs bepaalde vormen van
ilJegale orgaanroof valt derhalve nie¡
te ontkennen. Maar in de meeste
gevallen van onvrijwillige en iìlegale

orgaanroof hebben we te maken met
wilde en onmogelijke geruchten.
Hier betreden we het terrein van de
modeme sage. ln Franlriik is dit bii
uitstek het werkterrein van de antropologe Véronique Campion-Vincent.
De reden dat haar Franstalige snrdre
over La lágende du pllr d'orgãnff !erraald moest worden in het Engels, is
dat het nu al een regelrechte klassieker

is: iedere serieuze wetenschapper
die zich bezig houdt met geruchten
en moderne sâgen moer in staat zi,n
om kennis te nemen van deze uitmuntende studie. Dat ik het boek
kwalficeer als een uitrnuntende studie
geeft meteen âl âan, dat ik er inhoudelijk weinig op aan te merken heb.
Op voorbeeldige wiize behandelt
Campion-Vincent de Europese
orgaanroof-verhaìen, alsrnede de
Zuid-Amerikaanse verhalen over
diefs¡al van nìeren en ogen, en de
vermeende pogingen van riike wes-

terlingen om kindete[ te ontvoeren
of te adopteren ten behoeve van
orgaantransplanøtie. In Zuid-Amerifta
leidde de massa-hysterie zelfs (bijna)
tot lynchpàrtijen. Campion-Vincent
bespreekt de verhalen in hun sociale,
politieke en emische context, en
toont hoe onder meer de kloof tussen
arm en útk kan leiden tot een diePge'worteld wantrouwen ten aanzien
van de eüte. Bovendien ziin verdwii-

ningen en ontvoeringen uit politieke
of economische motieven bepââld

geen onbekende verschijnselen in

Zuid-Amerika. Campion-Vincent
laat zien da¡ verschillende weste¡se

documentaires, waâronder de onderscheiden Voletr¡ Ìorganes van de
bevooroordeelde Marie-Monique
Robin uit 1993, het geloof in de
orgaânroof-sagen ten onrechte hebben gevoed. Têvens toont ze aan de
hand van andere sagen aan, dat de
verhalen over orgaanroof in een lange

t¡aditie staan. Dent bijvoorbeeld aan
de westerse verhalen over zieke vorsten, die zouden genezen door zich te
baden in het bloed van onschuldige
ki¡deren. Verhalen over kinderrovende
zigeuners en over handel in blanke
slavinnen behoren tot hetzelfde corpus. En ook het huidige geloof in
Zuid-Afrtka dat met AIDS besmette
mannen kunnen genezen door seks te
hebben met (zeer) jonge maagden,
behoort tot hetzelfde sagencomplex.
Persoonliik was miin eerste schokkende confrontatie met de orgâånroof-sage de film Com¡t utt 1918.

'Wheeler (gespeeld
doo¡ Geneviève Bujold) komt er
ach¡er dat er wel erg veel relatief
gezonde patiënten tiidens routine
operâties in een coma belanden. Ze

Dokter

Susan

ontdekÌ dât er opzet in het spel is
tijdens de anesthesie. De cornapatiënten belanden (hangend aan draden)

in een speciaal instituut waar ze in
leven worden gehouden om als
orgaandonoren te kunnen dienen

De nieuwe Oral
History Reader;
getuige van een

generat¡ewissel
voor riike pâtiënten. De filfn en her
boek Coma ziin in het register bij
Campion-Vincent overigens alleen
te vinden onder de naam van de
auteur, Robin Cook.
Vinden we in Zuid-Amerika de
meest bizarre en aangrijpende versies
van de orgaanroof-sagen, in Europa
ku¡rren we ook verschillende varianten
onderscheiden. De afgelopen tijd
hebben vooral de pogingen tot onrvoering van kinderen de ronde
gedaan, uit preçarken als Disneyland
Parijs en uit meubelboulevards als
IKEA. De suggestie is dat de kinderen worden ontvoerd ten behoeve
van de illegåle orgaanhandel (of de
prostitutie). De meest klassieke versre
gaat echter over bijvoorbeeld Nederlandse toeristen die naar Pariis gaan
(orgaanroof overkomt westerJingen
doorgaans in het onveilige buitenÌand)
en het Louvre willen bezoeken. Eén
manneJijke toerist heeft weinig zin
om naar de sdrilderijen te gaan kijken

en bliift buiten op een bankje zitten.
-Als de andere toeristen weer naar
buiten komen, is de man spoorloos
verdwenen. Enkele dagen later wordt
hij temggevonden onder een brug bii
de Seine met een groot litteken op
ziin rug. Onderzoek in her ziekenhuis wijst uit, dat hij van een nier
beroofd is. Een latere, meer schokkende versie vertelt over een handelsreiziger die in het buitenland
gedrogeerd wordt. Hij komt bij in

een bad met ijsblokies, een telefoon
westerse wereld ervan te weerhouden
onder handbereik en een briefie met ' orn orgaandonor te worden na hun
de volgende mededeling: bel het
dood. Dit is een typisch geval van
alarmnummer, want ie bent beroofd
o¡tenion: bestaande sagen sturen het
van beide nieren.
gedrag van mensen. Ook na een urtDe sagen suggereren het bestaan
gebreide campagne in Nederland
van een omvangrijke orgaanmaffia.
vóór orgaandonatie en de introductie
Maar waar zijn hun illegale lliniekenì
van een donorcodicil zijn er nog
En hoe weet men dat de donornicr
altijd veel te weinig donoren om aan
zal aanslaan bij de patiëntlJe kan niet
de acute vraag te voldoen. Het heeft
zomaar luk¡aak een nier roven, meeer alle schiin van dat de moderne
nemen en transplanteren. Het meest
sage toch nog veel mensen ervan
onwaarschijnÌijke âspect is nog het
wee¡houdt om wijwillig donor te
Yolkomen onlogische feit dat een
worden. Men vreest namelijk te snel
dergelijke maffia het slachtoffer in
hersendood verklaard te worden
leven laat. Als we te m¿ken hebben
zodat de doktoren de organen van
met een meedogenloze maffia, wat
de patiënt kunnen oogsten voor
weerhoudt hen dan om niet meteen
transplantatie bij rijke patiënten. In
alle bruikbare organen te rovenì
mijn eigen donorcodicil srâar de oprie
Waarom zou he¡ leven yan het slachraângeyinlt dat ik de beslissing overlaat
offer gespaard rnoeten wordenl
aan mijn nabestaanden: ik wil dat
A-lles 'oogsten' levert meer geld op
miin echtgenote zich ervan vergewist
en het is veel eenvoudiger om je
dat ik werkelijk dood ben, vooraleer
vewolgens simpelweg te ontdoen
ik mijn organen wil afstaan. Miin
van het lijk. Toegegeven: daarmee
echtgenote zelf is nog terughoudenverdwijnt wel een groot deel van de
der: zii heeft aangegeven helemaal
dramatiek uit het verhaal.
geen orgaandonor te willen zijn Ik keer nog even rerug naar de
haar motief is echter dat zij het
praktijk van vrijwillige orgaandonatie,
doneren een inbreuk vindt op haar
maar nu in de westerse wereld, Er is
lichamelijke integriteit. Ook dit laatste
ook een belangrijk aspect aangaande
emotionele argument zal bii veel
legale orgaandonarie dat Campionmensen een rol spelen. Er wordt in
Vincent aanroert, zij het niet heel
Nederland al nagedacht over een
uitgebreid. De bestaande moderne
nieuw systeem: iedereen zou autosagen over zieke riiken die met spoed
matisch orgaandonor worden, tenzij
liggen te wachten op een gezond
hij of zij middels een codicil uìtdru-korgaan, lijken veel mensen in de
kelijk kenbaar heeíi gemaøkt dat niet

te willen. Dit systeem lijkt de enige
manier te zün om de terughoudendheid ten gevolge van de moderne
sagen in het achterhoofd van velen

te omzeilen.
Deze recensie is niet af zonder
kort te wijzen op de actiefilm 7åø

I¡land uit 2005, geregisseerd door
Michael Bay, met hoofdrollen Yoor
Ewan McGregor en Scarlett Johansson. Mensen, levend en werkend n
een groor futuristisch complex. kijgen de sage voorgeschoteld over een
nâbiigelegen pârâdiiselijk eiÌand waar
iedereen via loting ooit nâârtoe mâ9.
De held komt erachter d¿t het eiland
een leugen is. \Mie zogenaamd naar
het paradiis gâât, gâât in werkeli,kheid
dood. Alle mensen aldaar zijn klonen
van rijke mensen in de echte wereld:
filmsterren, modellen, zakenlieden.
Zwangere wouwen steryen, waarna
hun ki¡deren worden afgestaan aan de
echte echtpâren die geen kinderen
kunnen Ìrijgen. A1s een riik persoon
in de echte wereld ziek wordq worden
de organen van de kloon gebruikt als
reserveonderdelen. Uiteindeliik komt
de held in opstand regen deze praktiik en slaagt hii erin om alle klonen
- immers ook mensen van vlees el
bloed met alle rechten van dien - re
bevrijden. Er zijn meer recente voorbeelden te noemen, maar iÌ beperk
me tenslotte tot een produüie vân
eigen þodem: de Nederlands-Spaanse

flrr. Grimm (2003),

geregisseerd door

Alex van Warmerdam, begint

als

het

sprookie van Hans en Grietje (hier:
Jacob en Marie), maar eindigt als een

modeme sage. Een Spaanse chirurg
beroolt Jacob van een nier om het
leven van zijn zieke zus te redden.
Gesuggereerd wordt alsof één chirurg
daq zonder enige rests vooraf, zomaar
even zou kunnen doen in een operatiekamer aan huis.
Recente films en documentaires
zoals The I¡land er Kìdney þr Sale
ontbreken in het boek Yar CampionVincent, evenals de Amerikaanse
bottenroot maar dat kan haar niet

vefweten worden. De o!îentlue ãclion
die maakt dar mensen zich op basis
Yan modeme sagen niet gemakkeliik
aanbieden als orgaandonor na hun
dood, had misschien nog wat nader
uitgewerkt kunnen worden. Maar

Campion-Vincents boek Orgn Tbefi
Legnds b\jft nienemin een klâssieker en ve¡plichte lectuur voor etnologen, antropologen, iournalisten,
artsen, politici en sociaal werkers.

Theo Meder, Amsterdam

Robert Perks & Aistair Thomson
(eds.), Tbe Orøl Hittory Reader (sec-

ond edition) (London/New York:
Roudedge, 2006) 578 pagina's, ISBN
0-415 -14t03 -8

l
Waarom wordt een ogenschijnliik
bijzonder succesvolle reader na amper
acht jaar volledig herwerkt en opnieuw
uitgegevenì De faceltlt van The Orøl
Hitory Reader is wel bijzonder ingrijpend. Maar liefst negentien van de

oorspronlrelijke negenendertig biiúagen zijn gesneuveld en vervângen
door drieëntwintig nieuwe. Is deze
ingreep het gevolg van een biizonder
snelle ontwikkeling binnen het veld
van de mondelinge geschiedenis of
veeleer een indic¿tie van een mindc¡c
kw¿liteit van de eerste editieì Een
genuanceerd antwoord bevat uiteraa¡d
beide elementen. MondeJinge
geschiedenis is heel zeker een veld
volop in beweging. De impact van
de toenemende digitalisering op het
bewaren en ontslui¡en van mondelinge bronnen is hiervan een goed
voorbeeld. Zeker even belangriik is
evenwel de vaststelling dat de eerste
editie van de Reøder, samen met Paul

Thompsons Tbe

Voice

of tbe Part

toch het populairste referentiewe¡k
voor beoefenaars van mondelinge
geschiedenis, reeds gedeeltelijk
achte¡haald was bij haar publicatie in
1998. Bovendien werd deze eerste

