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Ter inleiding 

'Hoeveel globalisering verdraagt de mens?', zo vraagt Rudiger Safranski. zich, nogal 
retorisch, afin de titel van zijn essay over globalisering; het antwoord moet natuurlijk 
luiden: 'Niet zoveel, alstublieft7. In een interview wees Safranski op een individualist 
als Diogenes van Sinope, 'de cynicus', voor wie de wereld nog een ontsnappingsmoge
lijkheid was, juist omdat die zo abstract was, om, niet te zeggen: vaag en onbekend. 
Echter, met de opkomst van de massamedia Is het geheel, het globale, wel heel con
creet geworden. Voortdurend dringen beelden van overal ter wereld, live, Safranski's 
leefwereld binnen; voortdurend wordt zijn kalme, individuele bestaan ruw gecon
fronteerd met de rauwe werkelijkheid, onbemiddeld door tijd, afstand of taal. 
Inmiddels Is het, in vergelijking met Diogenes, precies andersom: de individualiteit is 
een vluchtoord geworden om. aan de wereld te ontsnappen. Langzamerhand werd 
duidelijk dat Safranski's vrees voor globalisering grotendeels bestond uit de vrees 
voortdurend overspoeld te worden met beelden van andermans ellende en pijn. 

Terwijl Safranski leek te zeggen dat hij verschoond wilde blijven van beelden van 
andermans pijn, lijken anderen dergelijke beelden juist op te vatten als een middel bij 
uitstek om die pijn, dat lijden, te bestrijden, of in elk geval aan de kaak te stellen. 
Enkele jaren geleden werd in het televisieprogramma Het blauwe licht een fragment uit 
een documentaire over vrouwenbesnijdenis besproken. In dat fragment was een 
'besnijdster te zien die nogal koeltjes vertelde over de toch gruwelijke gang van zaken 
(er kwam een betonschaar aan te pas). Een van de gasten, ik meen dat het de hoofdre
dacteur van Opzij was, Ciska Dresselhuys, reageerde op dit fragment simpelweg met: 
Ik kan er nauwelijks naar kijken, het doet ai pijn om het te zien. Dit leed, deze pijn, 
moet voorkomen worden: vrouwenbesnijdenis moet ten strengste verboden, worden.'' 
Retorisch is dat, door zijn simplisme, sterk. De kracht van zogenaamde gutfedings -
'onderbuikgevoelens', zo zou je kunnen vertalen, ais dat hier niet wat ongepast zou 
zijn. - is enorm en lijkt verdere reflectie overbodig te maken. Maar is bijvoorbeeld 
besnijdenis onder verdoving dan wel toelaatbaar, om maar eens wat te noemen; en 
moet het besnijden, van jongetjes ook verboden worden? En hoe zit het met pijnlijke 3 
cosmetische chirurgie die bovendien de gezondheid ernstig aantast? 

Een, recensent van een vorig jaar uitgekomen documentaire over vrouwenbesnij
denis, The day I will never forget (Kim Longlnotto), lijkt in eerste Instanrie net zo resoluut Krisis 2004 
als Dresselhuys: '(Het) is een film over vrouwenbesnijdenis, een gebruik waar geen 
westers cultureel relativisme tegen bestand is. Vrouwenbesnijdenis is afschuwelijk.1 

De beschrijvingen van de diverse scènes uit de documentaire doen je inderdaad de 
haren te berge rijzen, hoewel de recensent benadrukt dat het "geen mismoedige of ver-
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ontwaardigend stemmende film is geworden. Het is een film die hoop wil bieden, en 

daar ook in slaagt, Longinotto biedt vee! ruimte aan. schuchter verzet'. Interessant 

genoeg eindigt de recensie enigszins aarzelend, met een. twijfel, aan. (de toelaatbaarheid 

of het nut van.?] het expliciet tonen van. pijn: 'Het enige wat ontbreekt, is waarschijn

lijk iets wat ontbreken moet. Longinotto laat niet zien. hoe een besneden vagina er uit

ziet/ 

De dierenbescherming leek enkele jaren geleden te geloven dat. beelden, van (die

renleed voor zichzelf spreken: op abri's en. billboards waren enorme foto's te zien van 

mishandelde dieren. Het simpelweg tonen van dergelijke foto's zou blijkbaar al 

genoeg moeten zijn. om ons ervan te overtuigen dat er ingegrepen moest worden (en 

dat dat het beste kon via financiële steun aan. de dierenbescherming). Overigens kwam 

op dierendag 2002 dierenbeschermer Paul Cliteur met een verklaring van de universe

le rechten van. het dier. Hij zei. zich te inspireren op Jeremy Bentham, namelijk op 

diens uitgangspunt dat het niet uitmaakt of je kunt praten, of met rede begiftigd bent, 

want ethisch gesproken telt alles en iedereen die pijn kan lijden, mee. 

Net als Safranski beschouwt Susan Sontag, in Regarding the pain. oj others (2003), de 

confrontatie met beelden van andermans pijn. via massamedia als een typisch moder

ne ervaring. Ze wijst erop dat men er in het begin van de twintigste eeuw van uitging 

dat foto's van oorlogsellende voor zichzelf zouden spreken: ieder weldenkend mens 

zou, na confrontatie met dergelijke beelden, spontaan pacifist worden. In 1924 publi

ceerde Ernst Friedrich Krïexj dem Kriege, een boek met onder andere foto's die op schok

kende wijze de ellende van de Eerste Wereldoorlog tonen; en Virginia Woolf schreef in 

1938 in Three guineas over een soortgelijke foto van slachtoffers van de Spaanse 

Burgeroorlog. Dergelijke foto's konden volgens Friedrich en Woolf dienen als een 

soort 'shocktherapie', die iedere toeschouwer zich van de oorlog af zou doen keren. 

Die hoop bleek. al. heel snel. ijdel Volgens Sontag is het dan ook naïef te denken dat de 

beelden van pijn voor zichzelf en. vanzelf spreken. Dergelijke beelden roepen de vraag 

'Wat te doen?' eerder op dan die te beantwoorden. 

Pijn. is een complex verschijnsel, even alledaags als merkwaardig. Ook (medische) 

deskundigen hebben geen heldere definitie of hard criterium kunnen, vaststellen: 

"De International Association for the Study of Pain (IASP) laat het expliciet aan de patiënt 

over om te bepalen of hij of zij pijn heeft of niet. Haar officiële definitie luidt: Pain is 

an unpleasant sensory and emotional experience associated with acute of potential 

tissue damage, or described in terms of such damage. Met als note: Pain Is always sub

jective. Each Individual learns the application of the word through experiences related 

to Injury in early life' (Passchier e.a. 1998,9). 

Is pijn dus, zoals Wittgenstein schrijft in zijn filosofische onderzoekingen, inderdaad het 

voorbeeld bij uitstek van een privé-ervaring: "Het heeft zin van anderen te zeggen dat 

ze twijfelen of ik pijn heb; maar niet van mezelf" Al zegt dit waarschijnlijk meer over 

taal dan over pijn. 



Is pijn eigenlijk iets watje ondergaat? Of kun je er iets aan doen.? En wat heeft dat 

voor consequenties bij de behandeling van die pijn? Is het trouwens altijd goed pijn. te 

bestrijden? Afgelopen zomer stond op de opiniepagina van NRC Handelsblad (18 juni) o 

een stuk over pijnbestrijding bij bevallingen, in Nederland, met de opvallende kop: 
1UNESCO moet baringsritueel beschermen'; in Nederland wordt weinig aandacht 

besteed aan pijnbestrijding bij bevallingen en. de auteur juicht dat toe: pijn hoort erbij, 

is 'natuurlijk' en is dus goed (het zou de band tussen moeder en kind. versterken). 

x 

2, 
9-
3" 

Krisis vroeg verscheidene auteurs over pijn te schrijven en dat resulteerde In drie arti

kelen, een review (eigenlijk een 'beschouwing naar aanleiding van....'), twee impressies CFQ 

en een recensie. Myriam Winance schrijft: over de verlammende werking van pijn, in 

het bijzonder over mensen, voor wie dat een dagelijkse ervaring is: mensen die gehan

dicapt zijn geraakt door een. verkeersongeval of door een neuromusculaire ziekte. 

Haar analyse is gebaseerd op 'etnografische observaties' op verschillende locaties waar 

deze mensen behandeld worden, zoals een revaiidariecentrum; daarnaast baseert ze 

zich op theoretici die werken in de traditie van de fenomenologie. Deze auteurs leg

gen de nadruk op de relatie lichaam-wereld. Ze gebruiken hiervoor het begrip 'beli

chaming', dat ze aan Merleau-Ponty ontlenen: een. lichaam is het subject van de waar

neming en. daarmee van onze toegang tot de wereld. Mensen nemen waar en hande

len, uitsluitend vla en dankzij het lichaam; in die zin is het lichaam volledig op de 

wereld gericht. Maar het lichaam staat alleen maar open voor de wereld voorzover het: 

zelf niet wordt gevoeld: het: lichaam, trekt zich terug om plaats te maken, voor de 

wereld. Pijn brengt verandering in deze situatie: plotseling manifesteert het lichaam 

zich en neemt bezit van het bewustzijn. De ervaring van pijn. is nu te beschrijven als 

een terugtrekkende beweging waarin een persoon, het vermogen, verliest om verban

den, te leggen, en. aan te gaan; door pijn. concentreer je je op je lichaam en verschrom

pelt je wereld tot een 'wereldje'. 

Het begrip habilitatie verwijst naar het proces waarin een persoon handelingsver

mogens en. -onvermogens verwerft, door middel van een. geleidelijke transformatie 

van de relaties die maken wie hij is. Rehabilitatie is dan het opnieuw verwerven van het 

vermogen te handelen, om daarmee de wereld weer te vergroten. Revalidatie werkt 

dus zowel aan de manier waarop een. gehandicapte zijn lichaam als zijn. wereld ervaart. 

Door middel van. 'aanpassingswerk' ondergaat het lichaam van. de persoon, en ook zijn 

wereld, een transformatie: het hervindt zijn vermogen, om verbindingen aan te gaan, 

bewegings vrij heid. 5 

Net zoals Winance, heeft Struhkamp etnografisch veldwerk verricht, in haar geval 

op een. afdeling voor mensen, met een dwarslaesie of met vergevorderde MS (multiple 

sclerose) in een Nederlands revalidatiecentrum. Samen met Annemarie Mol en Krisis 2004 | 1 

Tsj ailing Swierstra schreef ze naar aanleiding van dat onderzoek voor Krisis een artikel 

Om te beginnen constateren zij dat in hedendaagse discussies over de gezondheids

zorg niet pijn, ziekte en lijden vooropstaan, maar autonomie, zeggenschap en. vraag-

sturing. Pijn en ziekte worden tot iets watje overkomt, lijden lijkt een kwestie van pas-



sief ondergaan en niet van actief doen. Dit artikel, echter zoekt juist een antwoord op 

de vraag: "Hoe doen mensen, dat eigenlijk, lijden? Hoe geven, ze/we aan het ondergaan 

van lijden actief vorm?' Struhkamp, Mol en Swierstra komen tot een. conclusie die 

dicht bij die van Winance ligt: mensen die een chronische ziekte of handicap hebben, 

gaan niet naar een revalidatiecentrum om daar (passief) genezen, te worden, maar om. 

(actief) te revalideren; ze leren er om, ondanks hun. mankementen, hun eigen, leven te 

lelden. 

Amanda Kluveld gaat in haar bijdrage niet zozeer, zoals de eerste twee artikelen, 

uit van etnografisch veldwerk, als wel van een. ideeëngeschiedenis. Zij beschrijft de 

negentiende-eeuwse ideeën over pijn en hoe die uitwerkten in de twintigste eeuw. In 

de negentiende eeuw werd pijn. opgevat als maatschappelijk probleem, begon de soms 

obsessieve zoektocht naar mogelijkheden om pijn te stillen en nam de belangstelling 

voor het fenomeen een ware vlucht. De ncgentiende-eeuwer ging pijn in toenemende 

mate vrezen terwijl hij er tegelijkertijd intens door gefascineerd was. Het idee werd. 

geboren dat pijn ook daadwerkelijk bestreden moest worden en dat eenieder die pijn 

leed daar ook. Iets aan moest doen of kunnen, veranderen. Daar slaagde men steeds 

beter in: van anesthesie tot en met aspirine. Wat zijn daarvan, de (culturele) gevolgen? 

Kunnen, en willen we wel leven zonder pijn? 

Het is niet overdreven om te zeggen dat zowel leven als werk van Michel Foucault 

in het teken van pijn stonden. Murat Aydemir schreef een beschouwing naar aanlei

ding van enkele boeken over de verhouding tussen die twee, leven en. werk, privé en 

openbaar. De vraag naar het afbeelden van pijn. komt vervolgens in twee impressies 

aan de orde. Tanny Dobbelaar schrijft over de moeilijkheden die zij moest overwin

nen, om een. mooi boek over huidziekten te maken en Ruth Benschop schreef een 

impressie van het resultaat, van dat boek. 

Bij de recensies moet hier allereerst die van Frans-Willem. Korsten genoemd wor

den, die gaat over het proefschrift van Janneke Lam over traumatische pijn. Daarnaast 

Is er een review van Mlchiel Leezenberg van. recent verschenen boeken over de islam. 

De al genoemde Murat Aydemir schreef over Srine Jensens Waarom vrouwen van apen hou

den. En. Ruud Hendriks bespreekt De daadkracht der duigen, het techniekfilosofisch proef

schrift van Peter-Paul Verbeek. Ten slotte staat er vanaf dit nummer in Krisis een 

column van. Lolle Nauta, die daarmee voor eenjaar onze vaste columnist is. 
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