AMANDA

KLUVELD

De vlucht uit het paradijs
Pij it. ah begin en einde van de geschiedenis
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In. den beginne was er geen pijn. Pijn kwam pas in het leven van de mens nadat hij van
de verboden vrucht proefde en door de schepper uit het paradijs verbannen werd.
Door het eten van het fruit van de Boom. van Goed en Kwaad verwierf de mens kennis.
Hij werd zich bewust van zijn naaktheid en daarmee van zichzelf. En met die kennis
kwam ook de pijn in zijn bestaan» Want pijn Is Inherent aan de onomkeerbare staat
van bewustzijn die de mens verwierf "Wie bewust is lijdt en in de christelijke context
kan. zelfs Gods zoon niet aan die wet ontsnappen', stelt neuroloog Vertosick. (2000,16).
Met andere woorden,; wie pijn lijdt, bestaat. Wie bestaat, lijdt pijn. Pijn is onlosmakelijk verbonden met het leven.
Dit gegeven wordt in de hedendaagse westerse wereld over het algemeen niet positief gewaardeerd. "De moderne mensch ziet in de pijn uitsluitend een der onaangename dingen, die als elke misstand zoo veel mogelijk bestreden moeten worden', constateerde de Nederlandse psycholoog F.J.J. Buytendijk in zijn studie Over de pijn (1943,
15). En inderdaad, mensen vrezen pijn. Ze proberen het te voorkomen, te vermijden of
te stillen. De mens wil geen pijn meer voelen. De mens wil terug naar het paradijs.
Geen lichamelijke pijn kennen is evenwel, anders dan de hedendaagse soms bijna
obsessieve zoektocht naar mogelijkheden om pijn te bestrijden doet vermoeden, geen
benijdenswaardige conditie. Om, dit te onderstrepen is pijn wel het grootste cadeau
van. Moeder Naaiur genoemd, omdat het een zelfbeschermend doel heeft. Vertosick
spreekt in dit verband van pijn als leraar, de hoofdonderwijzer van de overlevingsschool van de natuur (2000,8). Daar zit heel wat in want mensen die geen pijn kennen,
omdat zij bijvoorbeeld lijden aan een aangeboren, gevoelloosheid voor pijn, beschadigen keer op keer hun lichaam daar zij dit essentieel waarschuwingssignaal missen
(Brand en Jancey 1.997). Het bekendste voorbeeld uit de medische literatuur is de
Canadese juffrouw C. die geen pijn voelde als haar huid werd blootgesteld aan zeer
heet water of elektrische schokken. Door deze aandoening beet zij eens het puntje van.
haar eigen tong af tijdens het eten. Ze dacht er niet aan van houding te veranderen tijdens het staan en draaide haar lichaam niet voldoende in haar slaap.1 Allemaal dingen
die mensen die pijn voelen wel doen, waardoor ze beschadigingen aan hun lichaam
voorkomen.
Nu is er natuurlijk een. groot verschil tussen, de waardering en ervaring van pijn als
waarschuwingssignaal in het dagelijks leven en pijn die het gevolg is van. een. ongeluk,
een ziekte, een beschadiging van het lichaam of pijn die gevoeld wordt al Is er geen
aanwijsbaar letsel Chronische pijn verschilt van kortstondige pijn die het gevolg is

van het stoten van een knie aan een kastje of pijn die veroorzaakt wordt doordat men
de hand te dicht bij het vuur houdt met als reactie dat men dit lichaamsdeel op tijd
terugtrekt. Pijn kan voor een individu een vehikel zijn dat hem de mogelijkheid ontneemt zich te ontwikkelen, oog te hebben voor andere zaken dan de pijn zelf, zich met
anderen te verbinden en te functioneren zoals hij gewend was of wenselijk vindt. Pijn
lijkt dan alleen zin aan zichzelf te ontlenen en verder allesoverheersend, consumerend, isolerend en volstrekt zinloos te zijn.
Volgens historici en antropologen Is pijn echter niet altijd zinloos geweest, of is
pijn althans niet door alle eeuwen heen als zodanig ervaren. Pijn verschilt per cultuur
en per rijd, zoals Kleinman stelt: 'It is (...) reasonable to assume that pain is a universal
feature of the human condition. At the same rime, the cultural elaboration of pain
involves categories, idioms and modes of experience that are greatly diverse' (1994,1).
De gevoeligheid voor pijn en lijden en de daarbijbehorende angst zijn van alle tijden, maar zijn in de westerse cultuur toegenomen met het veranderen van de betekenis van het christelijk geloof Toen dit geloof nog niet of nauwelijks aan discussie en
twijfel onderhevig was omdat het zich nog niet expliciet hoefde te verhouden tot de
inzichten uit de natuurwetenschappen, werd pijn doorgaans beschouwd als een tijdelijk ongemak waar men zich bij neer kon en diende te leggen. Pijn was een straf voor
zonden of een beproeving die deemoedig gedragen diende te worden maar waar ooit,
bijvoorbeeld in het hiernamaals, een beloning tegenover zou staan. Pijn had betekenis en zin.
Met de voortschrijdende ontwikkeling van. de wetenschap vanaf de Verlichting
werd pijn steeds meer tot een zinloze, bedreigende en. beangstigende last. De belangstelling voor het onderwerp groeide samen met een toenemende gevoeligheid om
pijn te aanschouwen. Intellectueel-religieuze elites verbreidden een. nieuwe sensibiliteit en ontwikkelden een 'cultus van zachtmoedigheid, liefdadigheid en. beminnelijkheid' (Driessen 2002» 25). De gevoelens van lijdende personen kwamen in het daarbij ontwikkelde vertoog centraal te staan. Ook de bereidheid om pijn te lijden werd
minder. Die ontwikkeling zette zich in de negentiende eeuw voort, min of meer in
gelijke tred met de uitvinding van mogelijkheden om lichamelijke pijn te verzachten
door anesthesie en pijnstillers (Andermann 1996"). De eerste openbare operatie waarbij
ether en niet morfine, opium, alcohol of hasjiesj, als anesthesie werd gebruikt, was een
gecompliceerde tandextractie in 1846 in Boston, uitgevoerd door de tandarts W.T.
Morton. In de jaren daarna werden ook chloroform en het voor de hedendaagse
anesthesie nog altijd belangrijke srikstofprotoxi.de (lachgas) geïntroduceerd. Tegen
het einde van de negentiende eeuw werd het voor een breed publiek mogelijk om
aspirine, oorspronkelijk als koortswerend middel bedoeld, ter bestrijding van verschillende vormen van lichamelijke pijn te slikken.
Vanaf die rijd werd pijn steeds vaker beschouwd als een anachronisme in het menselijk bestaan, een verschijnsel dat bevochten en bestreden diende te worden zodat
het, zoals de Italiaanse fysioloog Paolo Mantegazza in 1880 opmerkte, in de toekomst
een in een museum tentoongestelde rariteit kon worden (Mantegazza 1908, 4).
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Mogelijk nam ook het vermogen, om pijn te verdragen in deze periode af omdat mensen in toenemende mate gewend raakten aan de steeds grotere beschikbaarheid van
mogelijkheden om pijn te bestrijden. Dit alles past in de door Driessen genoemde drie
langetermijnprocessen aan de hand waarvan de westerse geschiedenis van pijn vak te
kenschetsen: med.icaii.seri.ng, secularisering en taboeïsering (2002., 15). Zo werd de
negeo.ri.ende eeuw de periode waarin pijn als maatschappelijk probleem ontstond, de
soms obsessieve zoektocht naar mogelijkheden om pijn te stillen begon en de belangstelling voor het fenomeen een vlucht nam. Het was de eeuw waarin het idee geboren
werd dat pijn ook daadwerkelijk bestreden moest worden en dat eenieder die pijn leed
daar ook iets aan, moest doen. of kunnen veranderen. De negentiende-ecu wcr ging pijn
in. toenemende mate vrezen. Tegelijkertijd werd hij er intens door gefascineerd.
Volgens socioloog James Turner lijkt de hedendaagse westerse mens in dit opzicht
op zijn negentiende-eeuwse voorouders (1980,102). Dezelfde angst, dezelfde obsessie.
In dit artikel worden enkele uitingen van. die negentiende-eeuwse omgang met pijn
bekeken met als doel de invloed van deze wortels van de hedendaagse afkeer en betekenis van en fascinatie voor pijn te verkennen. Vervolgens wordt ingegaan op de maatschappelijke betekenis van die in de negentiende eeuw ontstane moderne houding
ten opzichte van pijn. Zijn wij zoals Turner stelt wat betreft onze houding en opvattingen over pijn negentiende-eeuwers of is onze angst en fascinatie voor pijn toch een
andere?

De negentiende eeuw: isolerende pijn
Pain has an element of blank;
It cannot recollect
When it began, or if there were
A day when it was not.
It has no nature but Itself,
Its infinite realms contain
Its past, enlightened to perceive
New periods of pain
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In het gedicht The mystep of pain dat hierboven Is geciteerd, beschrijft de negentiendeeeuwse Amerikaanse dichteres Emily Dickinson, de Isolerende en alles consumerende
invloed van pijn op het leven van een Individu. De persoon die pijn lijdt kan zich uiteindelijk de dag niet meer heugen dat hij geen pijn had en meent geen enkel perspectlef te hebben op een moment zonder pijn. Het leven van de pijnlljder lijkt uitsluitend in dienst te staan van een pijn die altijd zal voortduren. Dickinson was zeker niet
de enige In haar tijd die dit zo ervoer. 'Wat ben je op het moment aan het doen? Ik lijd
pijn', schreef de negentiende-eeuwse Franse literator Alphonse Daudet {2002,3) in het
notitieboek dat hij vulde met overpeinzingen over de pijn die hij leed door syfilis in

het laatste stadium/ Elders tekende hij op: 'Pijn vindt overal, een. weg, tot in mijn visie,
in mijn gevoelens, in mijn beoordelingsvermogen.; het Is een. infiltratie' (2.3). Zowel In
het gedicht van Dickinson als in de uitspraken van Daudet, Lijkt pijn in staat, te zijn
het leven van een individu over te nemen en daarbij alleen zin aan zichzelf te ontlcnen. De pijn wordt verder als volkomen zinloos ervaren door de persoon die ermee
geconfronteerd wordt.
Pijnlijders hebben evenals Dickinson en Daudet vaak het gevoel dat hun lichaam
door een kracht van, buitenaf is geïnfiltreerd. Zij voelen zich gereduceerd tot drager
van die pijn. Vertosick die in zijn. praktijk mensen met pijn. behandelt, heeft vaak het
idee dat pijn een. aparte entiteit is: 'De pijn. is zo tastbaar, (...) datje te maken krijgt met
een. levend wezen, geen. ziekte die je kunt behandelen, maar een bewuste demon die
uitgebannen, moet worden' (2000, 84). Een eenzaam, geïsoleerd bestaan voor de pijniijder want pijn. is, 'an inner experience, and even those closest to a patient cannot
truly observe its progress or share its suffering' (Kleinman 1994,5). Kortom, de pijnlijder heeft niet ten onrechte het gevoel dat hij er alleen voor staat en dat niemand kan
begrijpen hoe zijn pijn voelt en hoe het is om ermee te moeten leven.
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'Pain can drive a wedge not only between, the sufferers and those closest to them, but
also within pain sufferers themselves. The patient often experiences pain as an intrusive foreign agent: an unwelcome force producing great physical distress as well as
moral and spiritual dilemma's" {Kleinman 19-84, 5).
De eenzaamheid en geïsoleerdheid van pijnlijders als Dickinson en Daudet is dus
zeker niet geheel aan de negentiende-eeuwse context gebonden. Ook in. deze tijd voelen mensen zich overgenomen door de pijn en. raken ze mentaal, sociaal en in het ergste geval allebei, in een isolement. Interessant genoeg wijst recent neurobiologisch
onderzoek uit dat de ervaring van fysieke pijn dezelfde hersenrespons veroorzaakt als
de ervaring van. sociaal uitgestoten worden, of maatschappelijk geïsoleerd raken.
Panksepp, van het Centre for Neuroscience, Mind and Behavior van. de Bowling Green.
State University in Ohio, formuleert het als volgt: 'Psychological, pain in humans,
especially grief and intense loneliness, may share some of the same neural pathways
that elaborate physical pain"' (2003, 238).
Het isolement van. de innerlijke ervaring wordt versterkt door het feit dat, stelt
Kleinman, de pijnlijder door zijn. omgeving niet zelden wordt beschouwd als iemand
die op de een of andere manier degene is die de pijn mede veroorzaakt, over zich af
heeft geroepen of inbeeldt. 'Others, however see the patient as the agent, who somehow produces the pain as a response to social and psychosocial conditions. This
approach implies that pain, is at least partially willful, voluntary, and hence under the
patients control' (1.994, 5)De ervaring van lichamelijke pijn Is op die manier nauw verbonden, met mentale
pijn en de grens tussen die twee vormen van. pijn is doorgaans moeilijk te bepalen.
Volgens Vertosick levert deze Versmelting van biologische pijn met psychische pijn,
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(...) een uniek menselijke legering op die we lijden of leed noemen'' (zooo? iz). Deze
kluwen wordt door de ene groep mensen, die zich met pijn bezighoudt, bijvoorbeeld
medische professionals, weer anders benaderd en gewaardeerd dan door de andere,
bestaande uit onder meer de pijnlijder zelf zijn. familieleden, vrienden, bekenden en
vandaag de dag ook werkgevers.
In de negentiende eeuw waren, het vooral medische wetenschappers die een oplossing voor die verschillende waardering van de pijn van een. Individu probeerden te
vinden. De Italiaanse wetenschapper Cesare Lombroso werkte jarenlang aan. de ontwikkeling van een 'algomcter' of pijnmeter, waarmee hij de pijn. van. stroomstootjes
die hij toediende aan krankzinnigen wilde nieten en vergelijken. Zijn doel was de ontwikkeling van een nieuwe wetenschap, de algometrie, die uiteindelijk in staat moest
zijn precies te bepalen hoeveel pijn iemand leed en wat voor pijn het was. Lombroso
slaagde er niet in zijn. project tot: een goed einde te brengen. De pijnervaring en de
reacties op de stroomstoten van zijn proefpersonen, bleken zo van. elkaar te verschillen, dat hij deze op geen enkele manier overtuigend kon typeren of categoriseren
(Mantegazza 1908, 1.4).
Vreemd is dat niet. Wie pijn wil karakteriseren, stuit onder andere op het wonderlijke probleem dat pijn niet in woorden is te vatten. Taal. is niet geschikt om pijn te
vertalen naar een beschrijving die recht doet aan de overweldigende ervaring die pijn.
voor een. Individu is. Dat geldt op het moment van. de pijnaanval, maar ook daarna.
Tijdens een pijnaanval kunnen, de meeste mensen alleen maar schreeuwen, kreunen
of'dierlijke 5 'presymbolische' kreten uitslaan (Scarry 1985, 6). Over de periode na een
heftige pijnervaring schreef Daudet in zijn notitieboek: 'Woorden komen alleen wanneer alles voorbij is, wanneer alles tot rust is gekomen. Ze refereren alleen aan. de herinnering en zijn krachteloos of onwaar' (2002, 15). Volgens Scarry faalt elke beschrijvingsmethode omdat pijn geen. 'externe referent'' kent. Er bestaat geen enkel, voorwerp
waaraan iemand kan refereren als hij duidelijk wil maken hoe fysieke pijn aanvoelt
(1985, 5-6). De pijnlijder kan zijn pijn alleen aan de hand van zijn eigen gevoelens
beschrijven. Maar deze gevoelens zijn alleen maar kenbaar voor hemzelf Alleen door
het gebruik van metaforen kan hij een ander een. indruk geven van zijn pijn. Hij doet
daarbij een beroep op de verbeeldingskracht en het inlevingsvermogen, van de lezer.
Pijn genereert dus metaforen, en vertogen, of zoals Good stelt

42

There are moments when interviewing a person in pain is indeed like witnessing the
birth of language, as that person struggles to put into words an. experience that resists
language, a. primal experience of the body that is at once ultimately real and ultimately indescribable as Inhabiting a world that others never can know' (1984, 30).
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Dit maakt pijn niet uitsluitend allesoverheersend, en isolerend op de manier die
Dickinson en Daudet beschreven. De verbinding tussen pijn en lijden bestaat namelijk ook bij de gratie van het vermogen en de pogingen van. mensen om over pijn te
reflecteren. Om bang te zijn voor pijn die zij nog niet hebben maar die al dan niet

onvermijdelijk komt. Om te treuren over pijn die in het verleden is gevoeld. Om te lijden, aan de pijn van het heden. Om mee te leven met ofte vrezen voor de pijn van,
anderen. Daudet leed lichamelijke pijn en leed als gevolg daarvan, aan een geestelijke
pijn die hem van. zijn geliefden vervreemdde en hem in een isolement bracht. Hij deed
er bijvoorbeeld alles aan om zo weinig mogelijk van. zijn pijn aan zijn familie te laten
zien. Hij wilde zijn vrouw niet confronteren, met de pijn die het gevolg was van seksuele losbandigheid en buitenhuwelijkse escapades. Hij voelde zich schuldig en
schaamde zich. Tegelijkertijd wilde hij het anderen, niet aandoen, dat zij hem kermend
en wanhopig zouden aantreffen. Ook. zijn kinderen wilde Daudet niet laten lijden aan
zijn pijn. Voor zijn familie en overigens ook voor veel van. zijn vrienden speelde hij
daarom mooi weer. Hij maakte grapjes en. oreerde om, als ze weer vertrokken waren,
uitgeput en creperend neer te vallen. 'Lijden, is niets', noteerde hij, 'het is slechts een
kwestie van voorkomen dat de mensen, van wie je houdt lijden' (2003, 20).
Pijn kan dus, zoals bij Daudet het geval was, fungeren als voertuig voor het denken
over het eigen leven, de verhouding van dat leven tot dat van anderen en de mogelijke
zin daarvan. 'Die brugfunctie van pijn wordt nog versterkt door de zekerheid dat wijwel ieder mens weet wat pijn is en er op de een of andere manier in zijn leven mee te
maken krijgt. Want menselijk leven, zonder pijn is ondenkbaar. Lijken, wij daarom op
onze negentiende-eeuwse voorouders? Waar het gaat over de isolerende werking van
pijn is dat zeker het: geval. Er kan moeiteloos heen. en. weer gesprongen, worden tussen
de ervaringen van Dickinson en Daudet en hedendaagse inzichten, al moet daarbij
worden aangetekend dat de wijze waarop de eenzaamheid en het isolement die beide
schrijvers beschrijven verder niet zijn geanalyseerd. Zo ook niet de sociale, culturele en
economische omgeving waarin, de auteurs leefden. Was dat wel gedaan, dan zou inzicht
zijn verkregen in de betekenis van. het isolement in die specifieke negentiende-eeuwse
context. Dat was evenwel, voor dit gedeelte van dit essay niet noodzakelijk. Het ging
erom de Isolerende, alles consumerende en soms verstikkende werking van pijn te
illustreren en duidelijk te maken dat die ook de mens van vandaag niet onbekend is.
Pijn heeft een. isolerende werking, dat had het in de negentiende eeuw en dat heeft het
nu nog altijd. Maar pijn verbindt ook, heeft zoals gezegd een brugfunctie. Dat was
zeker zo in de negentiende eeuw, zoals blijkt uit de wederwaardigheden van de in die
tijd zowel beroemde als beruchte pijnonderzoeker Mantegazza.

De negentiende eeuw: fijn en binding
In 1880 publiceerde de Italiaanse fysioloog en antropoloog Paolo Mantegazza zijn
omvangrijke studie Fysiolqgia del dolore. Het boek staat vol, beschrijvingen van experimenten op allerlei, soorten, proefdieren waaronder konijnen, cavia's, ratten en kikvorsen. Tijdens die proeven werden de dieren, zoals Mantegazza het zelf omschrijft, vaak
op barbaarse wijze (knijpen van de huid met pincetten, nagels uittrekken, slaan met
riemen.) gemarteld zo-dat ze Vreeselijke pijnen" of "gruwelijke pijn' moesten doorstaan..
Ook hijzelf bleef niet gespaard. De Italiaanse wetenschapper deed zichzelf met behulp
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van een 'groot veclarmig pincet' en een andere keer door zijn vingers tussen twee wandelstokken te klemmen, zo?n pijn dat hij ervan moest 'hijgen, en snuiven' (1908, 34).
Mantegazza wilde een. wereld zonder pijn of op z'n minst een. wereld waarin pijn
tot een rariteit geworden was. Hij was er vast van overtuigd dat de natuurwetenschappelijk georiënteerde medische wetenschap dit mogelijk kon. maken. Het was
slechts een. kwestie van Intensief onderzoek naar de wetten, die 'de pijn geboren doen.
worden' (1908, 10). Waren die wetten eenmaal bekend, dan konden die volgens de
positivist Mantegazza ook gewijzigd worden. De natuur en. daarmee het leven van de
mens werd daardoor verbeterd en behalve lichamelijke pijn zou ook. de geestelijke
pijn van de knechtende en beperkende 'godsdienst van het verleden' verdwijnen. De
oude pijn van de godsdienst zou plaatsmaken voor een nieuwe vorm van beschaving
die de mens vrijheid en vreugde in plaats van smarten, angst en schuld bood.
*Dc godsdienst van het verleden heeft tot den. mensch gezegd: gij zult des te grooter
zijn naarmate gij lijden zult; en. zij sprak tot de vrouw: onder smarten zult gij baren,
De wetenschap der toekomst zal deze weeën weten, te stillen, den mensch verkondigend, dat zijn godsdienst zijn vreugde zal zijn en dat zijn zedeleer de vreugde is van
anderen' (1908, 2-3).
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Veel van. Mantegazza's tijdgenoten deelden dit vertrouwen in de wetenschap. Zij
koesterden, een groot optimisme over het vermogen van de mens om. uiteindelijk alle
nijpende problemen te onderzoeken en te overwinnen. Dat optimisme ging bij veel
negentiende-eeuwers gepaard met een vooruitgangsdenken waarin het geloof in een
voortschrijdende morele perfectionering van de mens centraal stond. Uiteindelijk zou
de mens in. moreel opzicht zo ver ontwikkeld zijn dat hij in zijn aardse leven gelijk
zou komen, te staan aan een engel. Om dit mogelijk te maken was het van het grootste belang dat de mens zijn. gevoel beter zou ontwikkelen, zou meeleven, met het leed
van anderen en alles in. het werk zou stellen om de pijn. van. de ander weg te nemen.
Op die manier zou de ware beschaving totstandkomen en er een paradijselijke toestand op aarde ontstaan.
Tal van romans en geschriften werden gepubliceerd waarin aandacht voor het lijden van zwakkeren centraal stond. In deze fictie werd, zo beschrijft Brian Harrison,
het publiek uitgenodigd tot medelijdende gevoelens ten opzichte van de lijdenden, en
gepijnigden (.1982, 275). Dit type teksten hadden volgens Thomas Laqueur hun oor™
sprong in de achttiende eeuw. In die periode zou een. nieuw soort vertellingen zijn.
ontstaan die Liqueur aanduidt als humanitarian narratives. Het. ging daarbij om. teksten,
waarin aan de hand van een beschrijving van een. dood of door pijn geteisterd lichaam,
verslag werd gedaan, van het lijden van gewone mensen. Daarbij werd een. zo sterk
mogelijk reality effect nagestreefd. Om dit te bewerkstelligen richtten de auteurs zich,
als onmiskenbare kinderen van de wetenschappelijke revolutie, vooral op de gedetailleerde beschrijving van. observaties. Zij boden hun publiek een overvloed aan feiten, in
de hoop het ervan te doordringen dat hier niets meer of minder dan een. nauwkeurig

verslag van de werkelijkheid werd gegeven. Op deze wijze probeerden de auteurs bij
de lezers medelijden, of In ieder geval, een gevoel, van. betrokkenheid bij het beschreven
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leed op te roepen.
Maar dit was niet het enige oogmerk. Het was tevens de bedoeling dat het publiek
door het lezen, van de tekst, uiteindelijk tot de overtuiging kwam dat het leed deel
uitmaakte van, en in causaal verband stond met, de eigen realiteit. De lezer moest zich
deel voelen van de beschreven gebeurtenissen en ervan overtuigd raken dat hij deze
zou kunnen beïnvloeden. Hij moest worden overgehaald tegen het beschreven leed m
actie te komen en wel aan de hand van een. in de tekst aangedragen, strategie.
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"Ameliorative action is represented as possible, effective and therefore morally imperative. Someone or something did something that caused pain, suffering or death, and
that could under certain circumstances have been avoided or mitigated. (...) The
humanitarian narrative describes particular suffering and offers a mo-del for the precise
social, action (1989,178).
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Laqueur rekent verschillende soorten teksten tot de humanitanan narratives. Een daarvan, de roman, wordt door hem omschreven als 'the most self-conscious', daar de
auteurs van dit soort teksten zich het duidelijkst bewust waren van. de kracht van de
door hen gekozen literaire strategieën (1989, 178). Zij waren erop uit om met behulp
van de beschrijving van het lijdende lichaam medelijden op te roepen en zodoende tot
actie aan te sporen. Non-fictioneie teksten, zoals wetenschappelijke teksten, waren in
dit opzicht minder zelfbewust. Zij hadden meestal niet tot doel om medelijden op te
roepen, maar konden desondanks eenzelfde effect teweegbrengen: 'In both novels and
medical reports, the reader Is asked to sympathize with and to feel vicariously through
the body of the patient/protagonist' (1989,182).
Ook al was Mantegazza s Fysiolqgia del dolore beslist niet met dit oogmerk geschreven, de werking die ervan uitging was voldoende om een groot aantal door pijn gefascineerde en door pijn geschokte tijdgenoten tot actie aan te zetten. Het lichaam van
de door Mantegazza beschreven proefdieren, bleek een doeltreffende brug tussen de
tekst en het gemoed van de lezers en was, in Laqueurs woorden, een effectief imaginative vehicle. Zo werd Mantegazza niet lang na de publicatie van Fysiologia del dolore fel aangevallen door verontwaardigde dierenliefhebbers» Zij vonden het onacceptabel dat de
fysioloog dieren pijnigde om kennis over pijn de verwerven.
Waar dierenbeschermers en antivivisectionisten (tegenstanders van medisch45
wetenschappelijke proefnemingen op levende dieren) in de achttiende en het begin
van de negentiende eeuw als deel van de eerdergenoemde gevoelscultus slechts Incidenteel en individueel hun mening over het onderwerp naar voren hadden gebracht,
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verenigden zij zich, onder meer ook als reactie op de groei van de experimentele fysiologie, In de negentiende eeuw in speciaal op de bestrijding van dierenleed en vivisectie gerichte organisaties. Zo werd in 1876 's werelds eerste antivivisectieorganisatie,
The Victoria Street Society, in Engeland opgericht. Dit voorbeeld vond al spoedig navol-
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ging. Duitse antivivisectionisten verenigden, zich in 1881. In de Internationale Gcsellscha/t
zurBckampjimg derwissenschaftlicfieiiTierfblcer, in Scandinavië werd. eenjaar later de Nordika
Samfixndct till Bekarrtpan.de av dat VeterHcfiapliga Djur pldgeriets Arshcramhc gesticht. De
Zwitsers volgden in 1883 met deSchweizcrischeAnrivivisektionsGcscllschaJt. Nederland kent
sinds 1890 de Nedcrlandschc Bond tot Bestrijding van Vivisectie (Kluveld 2000).
Mantegazza was een belangrijk doelwit van deze bewegingen. In een stroom van
pamfletten, artikelen en tijdschriften werd de Italiaanse fysioloog voorgesteld als een
duivelse figuur die bezeten als hij was door kennis en macht, zijn lusten botvierde op
onschuldige dieren. Met zijn. wreedheid paste Mantgazza niet in het beeld van de
morele evolutie van de mens. Sterker nog, Mantegazza en zijn vakgenoten, werden
plotseling gezien als de grootste belemmering van die evolutie. Want hoe kon een
wereld van. moreel verheven, mensen ooit ontstaan als die profiteerden van kennis die
verkregen was door het pijn doen lijden van levende wezens? Hoe kon een. wetenschap
die, zoals het in de terminologie van. de antivivisectionisten heette, gestoeid was op
het opofferen van onschuldige dieren, ooit iets goeds brengen? Wie wilde een dokter
aan zijn bed die net een. paar lieve konijnen had gemarteld? Zo iemand kon je niet: vertrouwen. Want pijn toebrengen was een vorm van lust en wie zich aan. de lust overgaf
werd een slaaf van die drang tot pijnigen. Al spoedig zouden dieren niet meer genoeg
zijn en zou de dokter zich aan zijn patiënten vergrijpen.
Pijn. werd in de negentiende eeuw gezien als het ergste wat een. levend wezen kon.
overkomen, pijn. toebrengen, als het meest, verslavende en corrumperende dat er
bestond. Gaandeweg brachten de antivivisectionisten een ander argument in. de discussie. Pijn, zo stelden zij, was het gevolg van ziekten en ziekten waren niet zeiden het
gevolg van een onmatige levenswijze. Beter dan. het opofferen, van dieren aan. de zonden van. de mensen, was het om zedelijk te leven. Op deze manier werd een christelijke
opvatting over pijn in het vertoog geweven. Pijn werd gezien als schuld voor zonden en
het dier als Christus die voor de zonden van de mensen, werd opgeofferd. Mantegazza
en andere experimenteel fysiologen vervulden in dit verhaal de rol van de kruisiger van
Christus of Antichrist. En. dat terwijl lang niet alle antivivisectionisten een traditioneel,
christelijke levensopvatting hadden. Het grootste deel van. hen had het geloof uit hun
jeugd reeds langgeleden verloren, niet zelden doordat zij dit niet in overeenstemming
hadden kunnen brengen met moderne 11atuurwet.enschappel.ijke opvattingen.
Mantegazza was zich. terdege bewust van de kritiek op zijn werk en persoon. In zijn
studie hield hij al rekening met de reacties van de dierenliefhebbers. Hij verdedigde zijn
onderzoek door te beklemtonen, dat hij niets anders deed dan pijn bestrijden. En ja, daar
moest een man. van. eer met een hoogstaande moraal, nu eenmaal offers voor brengen.
'De man der wetenschap, die zich de vermindering der pijn. in ons kort en kommervol
bestaan, als een. van de hoogste en nuttigste doelmerken zijner studiën stellen moet, is
noodzakelijk gedwongen om bij dieren, kunstmatig pijn te verwekken, teneinde de
mysteriën des levens te doorgronden. (...) Slechts onder dwang van martelingen antwoordt de natuur" (1880/1908, 423).

Het interessante is dat Mantegazza én zijn tegenstanders handelden vanuit dezelfde
visie op pijn. Ze deelden dezelfde angsten en dezelfde fascinatie voor het fenomeen.
Allebei, wilden, ze de mensheid van pijn verlossen en meenden als de vooruitgangsdenkers die zij waren, dat dit mogelijk was. Allebei vonden pijn het meest afechuwelijke verschijnsel van het aardse bestaan. Het was deze visie op pijn en de betekenis die
aan pijn. gegeven, werd, die hen bond en tegelijkertijd tegenover elkaar deed staan.
Her debat tussen de experimenteel fysioloog en. de antivivisectionisten geeft aan
dat pijn. in de negentiende eeuw niet alleen een bron. van angst en isolement was, maar
tevens een bron van creativiteit, verbeelding en engagement. Wanneer men zich, zoals
de dierenliefhebbers dat deden, probeert voor te stellen hoe een ander, in dit geval
zelfs een wezen, van ander soort (dier), pijn lijdt, is dat een vorm van creativiteit. Zo
ook wanneer men hetgeen men zich. over die pijn van. de ander voorstelt, verbeeldt
met behulp van taal, zoals bijvoorbeeld in de humanitarian narratives, die zowel door
Mantegazza als zijn tegenstanders bleken te worden geproduceerd. Pijn was het bindende element, het vertrek en het eindpunt van de brede maatschappelijke discussie
die in de negentiende eeuw over vivisectie werd gevoerd. Dit debat kwam tegemoet
aan de wensen van een negentiende-eeuws publiek dat gefascineerd was door pijn.
Pijn, angst en verlangen waren daarbij nauw met elkaar verbonden, en uit die verbintenis kwamen, weer nieuwe en andere verbeeldingen van pijn voort die op hun beurt
samenhingen met de wijze waarop mensen hun identiteit en verhouding tot de
samenleving vormgaven en waardeerden. In de hedendaagse cultuur speek pijn, zoals
hieronder uiteengezet zal worden, nog altijd een belangrijke rol bij de wijze waarop
individuen zich tot de samenleving verhouden.
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Pijn en hedendaagse cultuur: isolatie en binding
In 1943 publiceerde de gereformeerde psycholoog F.J.J. Buytendijk zijn medisch-filosofische studie Over de pijn. Daarin, stelde hij dat de moderne medische wetenschap en
de pijnbestrijding in het bijzonder, te veel los was komen, te staan, van een reflectie op
zedelijke waarden. Het ging de medici en het publiek louter nog om. het verdrijven
van pijn en daarmee werd de betekenis van pijn niet langer belangrijk gevonden. De
ontwikkeling zoals geschetst door Buytendijk is al terug te vinden in het werk van
Mantegazza. De Italiaanse fysioloog wilde juist door de bestrijding van pijn de mensheid bevrijden van morele duidingen van pijn. Dat was de medische wetenschap dus
gelukt, meende Buytendijk, met als gevolg een wat hij noemde 'burgerlijke houding'
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ten opzichte van pijn.
"De moderne mensch ergert zich over veel, dat vroeger gelaten aanvaard werd Hij
ergert zich over het oud worden, over een lang ziekbed, veelal zelfs over den dood, maar
zeker over pijn. Deze mag niet voorkomen. De moderne samenleving eischt, dat de
reeds gevonden middelen voor pijnbestrijding en pijnvoorkoming beschikbaar zijn
voor iedereen en overal (...) Zij eischt ook van de geneeskunde, dat zij in haar vooruit-
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gang van diagnostiek en genezing ook het voorkomen en wegnemen van pijn steeds
meer uitbreidt. Men gaat steeds verder in deze cisch. (...) Er is een algophobie ontstaan.,
die in. hare mateloosheid zelf tot een kwelling wordt en bovendien klcinmoedigheid
verwekt die, eenmaal, aanwezig, ook. tegenover andere ervaringen, tot uiting komen
moet'(1943,16).
Buytendijk meende dat de schadelijke kanten van deze burgerlijke houding ten
opzichte van pijn. konden, worden teruggedrongen door meer aandacht te besteden,
aan en vragen te stellen over de pijnervaring. Het interessante is dat deze toch vanuit
een christelijk-gereformeerde moraal opgetekende gedachten van Buytendijk, sinds
enige tijd weer bijzonder actueel zijn,, De pijnervaring staat namelijk, zij het op een
manier die Buytendijk zich nooit had kunnen denken en in ieder geval niet had
gewenst, centraal in een. aantal controversiële postmoderne cultuuruitingen waaronder het boek Fight dub van. de Amerikaanse schrijver Chuck Palahniuk {1996), de gelijknamige verfilming die regisseur David Fincher in 1998 van dit boek maakte en de
eveneens Amerikaanse televisicreeks Jackass en de naar aanleiding daarvan gemaakte
film Jackass. The movie van. de regisseurs JefFTremaine, Spike Jonze en johnny Knoxville
(2002).
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De roman Fight club handelt over ene Jack, een verveelde Amerikaanse merkkleding
dragende kantoorbediende, die verzekeringsclaims voor een groot automobielbedrijf
afhandelt en daarom veel saaie binnenlandse vliegreizen maakt, jack is, zoals hij het
zelf ziet, een slaaf van Ikea. Zijn. wolkenkrabberappartement is steriel, ingericht met de
laatste meubels van het Zweedse woonwarenhuis, waar hij weinig plezier aan beleeft.
Hij consumeert er producten, waaraan, hele hordes proefdieren zijn opgeofferd om te
zorgen, dat ze veilig zijn. Jacks grootste probleem is dat hij aan. chronische slapeloosheid met aanvallen van. narcolepsie lijdt. Daardoor heeft hij het idee dat hij nooit
slaapt, maar ook nooit werkelijk wakker is. Als zijn slaapproblemen hem. te veel worden bezoekt hij een arts aan wie hij, als ging het om het zoveelste modeartikel, slaappillen vraagt: 'I wanted little blue Anytak Sodium capsules, 200-milIigram-sized, I
wanted red-and-blue Tuinal buller capsules, lipstick-red Seconals' (1996, 19).
De arts weigert de gewenste medicatie te verstrekken. Hij vertelt Jack dat de slapeloosheid deel is van. een groter probleem en dat hij eerst maar eens na moet gaan wat
dat probleem is. Jack smeekt de dokter (op de zeurderige en dwingende manier die
Buytendijk bij de moderne mens meende te signaleren) om hem. toch medicatie te
geven. Hij leed pijn, zag de arts dat clan niet? De arts reageert daarop met de opmerking dat als Jack werkelijk echte pijn wil zien. hij maar eens een bezoekje moet brengen aan een zelfhulpgroep voor ernstig zieke, stervende mensen.: 'See the brain parasites. See the degenerative bone diseases. The organic brain, dysfunctions. See the cancer patients getting in' (1996, 19).
Jack besluit deze raad op te volgen en raakt na zijn eerste bezoek verslaafd aan de
bijeenkomsten. Hij bezoekt dagelijks verschillende groepen, en doet alsof hij ook een
van de patiënten is. Hij neemt deel aan huiisessies en geniet van de aandacht die hij als

stervende krijgt. Zijn. slaapproblemen, verdwijnen. Dit totdat hij op een dag een vrouw
ontdekt die net als hij zonder ziek te zijn. de verschillende groepen, bezoekt om aandacht te krijgen. Met die andere ziektetoerist in. de buurt kan hij niet langer van de
c
<
sessies genieten en. zijn slapeloosheid keert terug. Jack gaat op zoek naar iets anders.
Uiteindelijk vindt hij wat hij zoekt in het gezelschap van een jongeman, Tyler Dunden,
o
bij wie hij nadat Jacks huis op raadselachtige wijze is ontploft, intrekt. De voorwaarde
|
die aan dit verblijf verbonden is, is dat jack zijn. vriend met de blote vuist zo hard slaat
O
als hij maar kan. Beide mannen slaan op elkaar in en voelen zich door dit geweld en de
c
o
pijn die ermee gepaard gaat, eindelijk echt leven. Vervolgens richten ze overal zogenaamde fight clubs op. Het zijn. geheime bijeenkomsten in kelders en parkeergarages
waar mannen elkaar met de blote vuist tot pulp slaan. Uiteindelijk bundelen deze
mannen onder leiding van Jack en Tyler hun krachten met als doel door middel van
SU
gewelddadige aanslagen de geschiedenis van. de mensheid uit te wissen. Het geheime
m
Ou
teken van. lidmaatschap van deze groep is een door loog veroorzaakte brandplek in de
vorm van een mond (een kus) op de hand. Aan het einde van het verhaal als ze de hele
stad vol. explosieven hebben gestopt, blijkt dat jack en Tyler dezelfde persoon zijn en
dat jack al die tijd bezig is geweest met zelfdestructie en automutilatie.
Fight dub weerspiegelt, stelt Gawie Keyset in De Groene Amsterdammer, 'perfect de tijdgeest: nihilistisch, anti-ideologisch en extreem gewelddadig'. Het is daarom interessant om. te kijken wat voor rol pijn. in die postmoderne wereld speelt. En Fightduh
draait voor een belangrijk deel om pijn. De hoofdpersoon zoekt lichamelijke pijn op,
brengt het zichzelf zo veel mogelijk toe om een andere pijn, de geestelijke pijn die hij
lijdt aan de leegheid van. de consumptiemaatschappij waar hij deel van uitmaakt, te
bestrijden. Voor Jack is pijn een vorm van bevrijding. Bevrijding van de geestelijke
pijn maar ook bevrijding van de samenleving waar hij deel van uitmaakt. Pijn. is voor
hem een helende kracht, een manier om offers te brengen, alles kwijt te raken en weer
herboren te worden als een nieuw en. beter persoon. De kus van loog is nodig om de
overgang naar de fase van spirituele bevrijding te bewerkstelligen en te markeren. In
de wereld van Fight club is alleen lichamelijke pijn 'echt' (Keyser 1999).
Diezelfde boodschap wordt uitgedragen in Jackass. The rnovie, zij het dat de personen
in deze film nog een. stapje verder gaan dan de hoofdpersoon van. Fight club. Jackass. The
rnovie is een verslag van allerlei soorten automutilatie die door een stel Amerikaanse
mannen worden uitgevoerd. Het gaat hier om echte stunts, niet om acteerwerk of trucage. Er wordt wasabi door de neus opgesnoven, een lid van de crew niet zijn scrotum
aan de binnenkant van zijn dij, een. ander eiektrocuteert zichzelf weer iemand stopt
49
een. speelgoedautootje in zijn anus om het in het ziekenhuis weer te laten verwijderen
en nog een ander stort zich in een winkelwagentje van een. heuvel, af of spuit zichzelf
pepperspray in het gezicht. Deze mannen brengen zichzelf pijn toe bij wijze van amuKrisis 2004 f 1
sement.
'In the post-evetything era, when the boundaries between the real and the surreal, the
ironic and the earnest are blurred at best, non-existent at most, what is left to be done?

The answer: staple your testicles to your own leg. Eat your own vomit. Spray yourself in
the face with, pepperspray. Millions of people take to the street to protest war, but only
because they are terminally bored. Boredom and stasis are the enemies, and the only
way to overcome them is to hate either America or yourself The cast of jackass does
both, destroying both themselves and America one impossibly funny, disturbinglyingenious stum at a time. Masquerading as cheap-shot entertainment of the lowest
brow, jackass is actually cultural terrorism of the highest order' (White 2003).
Pijn is zowel in. Fight club als in Jackass. The movie een voertuig voor maatschappijkritiek,
een middel voor het individu om zich tot de samenleving waarin, hij leeft te verhouden. In beide producties is pijn zelfs de enige mogelijkheid om dat: te doen. Zowel de
isolerende als de bindende werking van pijn worden hier tot het uiterste verkend om
het eigen leven betekenis te geven en. een. statement te maken over de positie van het
individu In de postmoderne samenleving. Fysieke pijn is hier het enige antwoord op
de mentale pijn die men lijdt, het enige antwoord op de slaaptoestand (Fight dub) en.
de verveling (Jackass) die een wereld zonder pijn met zich meebrengt. Dit is overigens
eveneens een belangrijk, mechanisme achter automutilatie. Mensen die zichzelf
beschadigen, doen dit over het algemeen om geestelijke pijn te bestrijden. Doordat zij
zelfcontrole hebben over de fysieke pijn die ze hun lichaam toebrengen en. zelfvertrouwen halen uit het feit dat ze deze pijn aankunnen, daalt hun algemene angst voor
pijn en wordt het onderliggende geestelijke lijden tijdelijk verlicht. Door automutilatie probeert: men aan gevoelens van vervreemding te ontkomen en intense emoties
te uiten. Zo ontsnapt men. door pijn aan de allesoverheersende gevangenschap van het
postmoderne paradijs.

Ontsnapping uk het paradijs
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Pijn. staat in de hedendaagse westerse wereld voor isolatie van het individu en fungeert
net als ruim een eeuw geleden tevens als laatste en eerste bindend middel tussen individuen. Wat de negentiende-eeuwers en ons bindt is dat mij allen uit het paradijs verdreven, zijn en. pijn lijden, In de negentiende eeuw leed men geestelijke pijn doordat
men lichamelijke pijn leed of vreesde dat men er uiteindelijk aan zou gaan lijden. Pijn
was overal, zichtbaar en dreigend door haar verpletterende zinloosheid. Wat de
hedendaagse mensen bindt is dat zij met de in de negentiende eeuw begonnen en uit
angst geboren moderne pogingen om. pijn te beheersen, weer in een. paradijs zijn
teruggeplaatst. De postmoderne samenleving waarin Jack leeft, lijkt op het paradijs.
Er is geen bewustzijn, er Is geen pijn. Jack wil uit zijn sluimer, half slapen, half waken,
gewekt worden. Hij wil eten van de appel van de Boom. van Goed en. Kwaad en terugvinden wat hem door de maatschappij waarin hij leeft ontnomen is. Daartoe omarmt
hij datgene wat die samenleving het meest vreest en datgene waarvan diezelfde
samenleving meent dat het beheerst kan worden en beheerst wordt: de pijn. Hij ontdekt dat de pijn die hij nodig heeft is weggestopt. De mensen van de zelfhulpgroepen.

die werkelijk lijden, vormen een aparte wereld ver van de gelikte commerciële, pijnvrije wereld vandaan. Pijnlijders zijn, evenals in de negentiende eeuw, geïsoleerd.
Maar Jack de IKEA-faqy is dat eveneens. In zij n zoektocht naar authenticiteit ontdekt hij
dat pijn hem de mogelijkheid biedt om. verbanden met anderen, gelijkgestemde
geesten, aan te gaan, Zijn negentiende-eeuwse voorouders ontdekten, dat ook. Zij verenigden zich in organisaties die het leed van anderen wilden verzachten. Jack kiest er
juist voor om zich met anderen te verbinden door zichzelf te (laten) pijnigen. De fight
clubs waarbinnen hij zijn gevechten voert en zich vol trots de tanden uit de mond laat
slaan, vormen een hechte gemeenschap van mannen die evenals hij begrij pen waar het
in het leven werkelijk om draalt. In Tight club zoeken en lijden, mensen lichamelijke
pijn. omdat ze het zich eenvoudigweg kunnen veroorloven en als ware kinderen van
de positivistische medische wetenschap uit de negentiende eeuw roepen zij daarbij
luid: 'ik ken de wetten van de pijn en. heb de pijn onder controle1.
De tragiek van de hoofdpersoon van Fyht dub is echter dat hij een gevangene is van
de cultuur waarin hij is grootgebracht. Jack leeft in een samenleving die In Ieder geval
de schijn opwekt dat zij de pijn eronder heeft, zoals Mantegazza dat ooit hoopte te
bereiken door de wetten van de pijn te ontdekken en te wijzigen. En op die beheersing van. pijn loopt Jack vast. Hij is ondanks zijn vurige wens niet in staat zich werkelijk door de pijn te laten beheersen en zich erdoor te laten infiltreren. Zijn negentiende-eeuwse voorouders konden, dat wel Ze moesten ook wel, ondanks hun. angst. Etzat voor hen niets anders op daar de wetenschap toen nog in het geheel niet de beloftes van een pijnloze wereld had Ingelost. Jack leeft in een wereld waarin, dat wel het
geval, is, of het geval lijkt, en In die context blijkt zijn automutilatie uiteindelijk niets
anders te zijn dan het controleren, het zelf in de hand houden van die pijn. Hij gaat
ver, maar toch slechts zover als hij zelf kan. verdragen. De pijn wordt nooit werkelijk
ondragelijk, zijn leven des te meer. Want zoals zijn tijdgenoten weet hij dat de wereld
nog vol pijn en leed is, de pijn en het leed van anderen.
En hoe onfortuinlijk de lijdenden ook zijn, zolang wij niet ook pijn lijden, denken
wij net als Jack dat we Iets missen: het echte leven. Wij willen erbij horen. Zoals de
negentiende-eeuwers erbij wilden, horen door zich met allerlei bewegingen tegen het
pijn en lijden in de wereld te engageren en op die manier een stempel, te drukken op
de menselijke geschiedenis, willen wij lichamelijke pijn. Wij willen weg uit het paradijs. Want zonder pijn is er geen verbondenheid, voelen wij ons geen deel van het buitenparadijseiijk gebeuren. Zonder pijn heeft ons leven geen zin en spelen wij geen rol
in de menselijke geschiedenis. Want die geschiedenis speelt zich nou eenmaal buiten
het paradijs af In de wereld van de pijn, in een wereld vol. van bewustzijn en. pijn.
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Ook mensen die lijden aan lepra voelen
uiteindelijk minder pijn. en beschadigen,
zichzelf door bijvoorbeeld, te hard aan
hun lichaam te krabben of niet door te
hebben dat zij een bloedende wond
hebben die gaat ontsteken. Mensen die
lijden aan het Prader-Willie Syndroom,
een genetische afwijking, zijn ook weinig gevoelig voor pijn. en daardoor vaak
al erg ziek voordat zij het zelf opmerken
en medische hulp zoeken. Zie hierover:
Judy Liesveld, Prader-Willie Syndrome
hvww.starMm.org/ mammal/— tcxt/pwa.htm.
Tot vlak voor zijn dood hield Daudet
zowel zijn beste vriend als de pers op de
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hoogte van zijn vorderingen aan Ladoubu
(de pijn in het Provcngaalse dialect) zoals
het boek zou gaan heten... Daudet heeft
zijn studie echter nooit kunnen voltooien; hij stopte ongeveer twee jaar voor zijn
dood met het maken van aantekeningen
voor zijn boek. Ruim dertig jaar later
besloot zijn vrouw deze verzameling losse
notities alsnog uit te geven. In the land of
pain heeft vanaf liet begin diepe Indruk
gemaakt op lezers, vooral door het eerlijke en ontluisterende beeld dat Daudet
van zijn ziekte schetste. In de medische
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