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Aan de universiteit Leiden werkt op het 

moment van dit schrijven, ais gastdocent 

de Israëlische hoogleraar Gavriel Salo

mon, expert op het gebied van. vredes-

opvoeding. Hij is ais hoogleraar pedago

giek bezig met de ontwikkeling van. een. 

praktijkgerichte theorie over de manier 

waarop mensen, kunnen proberen hun 

problemen in vrede op te lossen ofte 

verwerken. Het zal niet verbazen dat 

Salomon, vooral heeft gewerkt met 

Israëli en Palestijnen. Uit allerlei experi

menten, blijkt dat indien men vijanden 

bijeenbrengt en. ze met elkaar leert pra

ten door middel van inleving, dit lang

durige gevolgen heeft. Voor dit langdu

rige effect is inleving cruciaal, al is het 

slechts onderdeel van een. breder proces 

door middel waarvan een andere leef

ruimte wordt gecreëerd, een andere 

manier om in het leven, te kunnen staan. 

De langdurige effecten van vredespeda-

gogiek staan enerzijds haaks op, maar 

zijn anderzijds analoog aan de langduri

ge effecten van trauma. Nu is er een stu

die waarin niet alleen trauma centraal 

staat, maar ook de mogelijke verlichting 

daarvan (in het verlengde waarvan het 

misschien mogelijk wordt om herhaling 

van traumatische gebeurtenissen te 

voorkomen). Het gaat om Whose pain? 

Childhood, trauma, imagination, door 

Janneke Lam. 

Het boek is als proefschrift verde

digd aan de Universiteit van. Amsterdam 

(promotores prof dr. Ernst van Alphen 

en prof. dr. Mieke Bal). Dat heeft als 

voordeel dat het wetenschappelijk gede

tailleerd en zeer grondig is samenge

steld. Het gaat om een cultuuranalyti-

sche studie waarin narratologie en trau

matheorie, psychoanalyse en. therapie, 

kunstgeschiedenis, literatuurweten

schap en filmstudie elkaar treffen. Ook 

voor de lezer die niet direct is ingevoerd 

in de verschillende vakgebieden, wor

den de dwarsverbanden, helder uitge

legd. Het blijft wel een. complex geheel 

dat van de lezer doorzettingsvermogen. 

eist. Voor het bredere publiek zou een. 

publieksvriendelijkere versie (met min

der technische termen) op zijn plaats 

zijn, temeer daar het boek een belang

wekkende boodschap bevat. 

Het boek is, zoals de titel al aangeeft, 

het best te plaatsen in de traumatheorie 
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die de laatste decennia - zie de bundels 

van Charles R. Figley (1985-86) en Cathy 

Ca ruth (1995) - in het centrum van de 

belangstelling heeft gestaan binnen de 

geesteswetenschappen. Het voegt daar 

iets nieuws aan toe door de aandacht 

voor ontwikkelingstheorie (vandaar de 

centrale rol In het werk van de kinder

tijd). Ik zal twee andere, recente studies 

gebruiken, als een contrapunt om. aan te 

geven waarin Lams studie zo eigen en 

eigenzinnig is: Shoshana Felmans The 

juridical unconsciousness. Trials and traumas 'm 

the twentieth century (zooi) en. Ernst van 

Alphens Caught by history. Holocaust effects 

in art, literature and theory (1997). 

Laat ik een markant verschil met 

andere traumastudies, en voor sommi

gen ook het meer controversiële onder

deel, van. Lams studie, maar als eerste 

behandelen. Lam. heeft ervoor gekozen, 

om haar eigen kunstzinnige werk 

onderwerp te maken van. haar studie. 

Nu is zelfanalyse een, integraal onder

deel van de psychoanalyse, maar niet 

iedere analyticus is tevens kunstenaar. 

Wetenschappelijk gezien is een analyse 

van eigen werk ongebruikelijk. 

Nu, Lam is kunst fotografe en maakt 

in hoofdstuk 6 en 7 (191-254) een uit

voerige analyse van haar Mijn eerste pren

tenboek, dat zij onderzoekt als de repre

sentatie van. een traumatische pijn. Dat 

werk bestaat uit een set foto's die als 

onderschrift een woord hebben gekre

gen, dat weer lijkt te komen, uit de lijst 

die kinderen helpt om te leren lezen. 

Beeld en taal representeren hier ver

schillende, en in de loop van. het 

opgroeien verschillend werkende vor

men van de manier waarop een kind 

kan worden, opgenomen, in een sociale 

kring. Het gaat om. simpele woorden nis 

'zus, Vader', 'huisje' en 'boompje'. 

Toch zijn. die, in al hun simpelheid, pas 

in tweede instantie (na het leerproces 

van de taal) begrijpelijk. Pas na zo'n 

leerproces kan het opvallen dat 'boom

pje' contrasteert met wat voor een kind 

primair affectief werkt: een beeld - in dit 

geval een stevige, volgroeide en net 

geknotte wilg. Er dienen, zich 

onmiddellijk vragen aan bij het lezen, 

van de twee betreffende hoofdstukken. 

Is het narcistisch om eigen werk onder

deel te maken van een wetenschappe

lijke studie? Kan het wel, wetenschap

pelijk gezien? En moet het? Mijn ant

woorden zijn: nee, het is niet nar

cistisch, en. ja het kan. Als we bovendien 

anders om willen gaan met traumathe

orie is het misschien wel een vereiste. 

In de andere hoofdstukken, van het 

boek bestudeert Lam. het werk van 

George Perec (W ofdejeiydherinneriqg, 

,1991 (1975)), van documentairemaker 

Thom Verheul (De ontkenning, 1992) en 

kunstenaar Christian Boltanski [Une 

hotte d'epingles, .1.969; en Diese Kinder suchen 

ihre Eltem, 1994). Het gaat in het tweede 

geval om een documentaire over een 

getraumatiseerde vrouw en het is daar 

dus niet moeilijk om het thema van 

trauma of het traumatische subject te 

traceren. In het eerste geval, bij het 

werk van Pérec, en op een andere 

manier ook bij het werk van Boltanski, 

blijkt dat een stuk lastiger. Lams studie 

toont prachtig aan hoe men wéét moet 

hebben van traumatische signalen in de 

tekst om ze te kunnen traceren. Een van 

de kenmerken van trauma is dat het 

zich niet toont aan de oppervlakte ten

zij in de vorm van. tekens die ook heel 
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goed anders begrepen, kunnen worden: 

stiltes, passiviteit, onvermogen, angst, 

vormen, van ontwijking. Een eerste 

waarde van Lams studie is de zorgvul

digheid waarmee ze uit de doeken doet 

hoe men tekens van trauma In teksten 

kan traceren. Zoals Thom Verheul laat 

zien. In zijn documentaire is de hoofd

persoon Brigitte onder andere zo in de 

knoop geraakt door therapieën waarin 

posttraumatische stress nog niet werd. 

gezien of kon. worden behandeld. 

Tweede belangrijke waarde van Lams 

studie is dat ze laat zien hoe degenen, 

die zich bezighouden met trauma in 

staat moeten zijn een proces aan te gaan 

waarin ze zelf ten. nauwste zijn betrok

ken. Want alleen zo kan het emotionele 

en sociale isolement van. de getraumati

seerde worden behandeld. 

Een van de hoofdthesen van het 

boek is dat ieder subject dat geconfron

teerd wordt met trauma en daar iets aan 

wil doen, bereid en vooral, ook in staat 

moet zijn een potential space te betreden. 

Lam. heeft het begrip van psychoanalyti

cus D.W. Winnicott, maar gebruikt het 

anders. Waar bij Winnicott potential, space 

het grensgebied tussen fantasie en rea

liteit aanduidt, gaat het bij Lam om een 

ontmoetingsruimte, een relational space 

(i 1) - en ik. schreef bewust ontmoe

tingsruimte en niet plaats. In de narra-

tologie is 'ruimte' de aanduiding voor 

de manier waarop men een plaats 

ervaart. Trauma, zo is Lams stelling, kan 

alleen, worden, behandeld indien men 

bereid en. in staat is een gebied te betre

den, waarin men een. dubbele, emotio

nele ervaring wil aangaan: die van het 

zelf en. de ander. Het volstaat niet om 

enkel de getraumatiseerde te behande

len alsof die een wond heeft (de oor

spronkelijke betekenis van trauma). De 

getraumatiseerde is in pijn, verkeert in 

een isolement dat pijn doet. Niet van 

trauma een. object van studie maken, 

maar 'tu.rn.iiig traumatic pain. into a 

mutual concern' (1. i), dat is de inzet van. 

Dims studie. En traumatische pijn is 

hier, nogmaals, niet de pijn van tijdens 

een. traumatische gebeurtenis, maar de 

pijn die. het gevolg is van niet meer over 

de traumatische gebeurtenis kunnen 

spreken door een emotioneel en sociaal 

Isolement. In dit verband is de lezing 

van Lams eigen werk een noodzakelijke 

stap. Op de leeftijd van veertien, maan

den verloor Lam degene die voor haar 

zorgde. Wetenschapper Lam gaat nu via 

de analyse van haar werk een. nieuwe 

relatie aan met zichzelf als kind, 

waardoor het vervolgens weer mogelijk 

wordt om op een niet geblokkeerde 

manier de relatie met andere getrauma

tiseerde subjecten aan. te gaan. Dit hele 

proces leidt overigens niet tot navel

staarderij of een egodocument. Lam 

analyseert haar werk als het werk van 

andere kunstenaars. 

Waar het tot zover mag lijken of de 

studie vooral, een individueel trauma 

betreft, is dat niet het geval Niet voor 

niets opent hoofdstuk 5 met een citaat 

(uit Bloom en Reichert 199S) waarin, 

wordt gesteld dat we leven in een 'trau

ma-organized society' die getuigt van 

'rampant emphatic failure - the failure 

to respond to another's distress' (Lam 

156). Het voert te ver om hier in te gaan. 

op het werk van. Guy Deborcl, die de 

moderne westerse maatschappij 

omschreef als een spektakelmaatschap

pij, maar dat is wel wat op de achter-
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grond Bloom en. Reicherts stelling 

bepaalt. Relevanter hier is waarom Lam 
de stelling opneemt als motto bij een 

hoofdstuk dat lijkt te gaan, over één 
hoofdpersoon: Brigitte. Het motto is 

gerechtvaardigd omdat Lam niet bezig 
is met een analyse van Brigitte, maar 

van. de manier waarop Brigitte als sub

ject is opgenomen en wordt verder 

gedragen, door de documentaire. Lam is 

hier bezig als een, cultuuranalist, die 

zich afvraagt hoe kunstenaars en weten

schappers vorm kunnen, geven aan trau

ma op een manier die het trauma niet 

repeteert of versterkt, maar die moge

lijkheden geeft tot daadwerkelijke inle

ving en als gevolg daarvan een verlich

ting van pijn. Het gaat haar niet alleen 

om Brigitte, maar om de manier waarop 

zij door ons, toeschouwers, wordt ont

vangen. 

In het verband van een bredere cul-
tuuranalyse wijkt Lams studie af van 

Feimans eerdergenoemde studie. Net 

als Bloom stelt Felman: 'The twentieth 

century can. be defined as a century of 

trauma' (Felman 171). In haar studie 

werkt ze vervolgens de these uit dat de 

twintigste eeuw een novum kent door

dat trauma wordt behandeld en mis

schien zelfs hersteld via gerechtsproce

dures. Felman behandelt er drie: de 

Neurenberg-processen, het Eichmann-

proces in Jeruzalem en het proces van 

O.J. Simpson. Het intrigerende is dat ze 

In geen. van de drie gevallen Inzicht 

geeft In de manier waarop de behande

ling van het trauma door gerechtspro

cedures mogelijk is. Integendeel, ze 

constateert bijvoorbeeld In het geval 

van Eichmann dat een flauwvallende 

getuige exemplarisch is voor de manier 

waarop het. trauma juist niet. geadres

seerd kan worden en tot eventueel her

stel kan leiden in de rechtszaal De oor

zaak, voor de discrepantie tussen 

Feimans stelling en haar uitwerking is 

haar focus, net als in gerechtsprocedu

res, op de daders. Ze getuigt weliswaar 

van sympathie en. empathie met de 

slachtoffers, maar betreedt niet met hen 

een potential space waarin, ze probeert pijn 

te verlichten. Lams studie gaat over de 

moeilijke, moeizaam te realiseren affec

tieve relatie die nodig is om trauma 

deelbaar en communiceerbaar te 
maken. De culturele en. cultuuranalyri

sche implicaties daarvan zijn niet 

gering. Dim beargumenteert niet alleen 

dat we op een bijzondere manier bereid 

moeten zijn om te gaan met getrauma-
tiseerden, ze bepleit daarmee tevens een 

andere esthetiek, een andere vorm van 

subjectiviteit, en een. andere samenle

ving - een. die niet drijft op het spekta

kel, maar op aanraking. 

Aangezien de objecten van Lams 

analyse kunstwerken zijn, dien. ik. meer 

te zeggen over die andere vorm van 

esthetiek. Hier is een vergelijk met Van 

Alphens boek inzichtelijk. Van. Alphen 

richt zich in zijn Caught by history op de 

manieren waarop het mogelijk is om te 

gaan met de holocaust en zijn vernieti

gende effect dwars door de geschiede

nis. Trauma, in zijn analyse, is een 

onvermogen, te ervaren (het begrip 
4traumatische ervaring' is in dit kader 

dus paradoxaal: deze ervaring betreft 
een onvermogen tot ervaring). Dit 

onvermogen wordt deels veroorzaakt 

doordat het niet mogelijk blijkt trau

matische gebeurtenissen, en. ervaringen 

adequaat te representeren. Van Alphen 
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gaat vervolgens In op manieren waarop 

in de kunst dit onvermogen wordt 

ingezet en. soms wordt omgezet In een 

vermogen om trauma wel voelbaar, 

representeerbaar of op zijn minst raak-

baar te maken. Hij concentreert zich op 

het probleem zoals dat wordt geadres

seerd door de kunstenaars en gaat er 

impliciet vanuit dat kijkers, kunstge

bruikers, in staat zijn, of willen zijn om 

een relatie aan te gaan met het getrau

matiseerde subject. Maar dat is natuur

lijk de vraag. Lam gaat in. haar studie 

juist op de stoel zitten van die kijker, en 

vraagt zich af waartoe die in staat moet 

zijn om daadwerkelijk een. relatie aan te 

gaan. Zij verbreedt daarmee het domein 

van de esthetiek, 

In het kader van deze verbreding 

van het esthetische is het opvallend dat 

Lam weliswaar de iconen uit de psycho

analyse noemt en gebruikt (Freud, 

Lacan, Winnicott), maar dat ze tevens 

een. ruime hoeveelheid studies heeft 

geraadpleegd uit het veld van. de 

moderne therapietheorie. De psycho

analyse is (in termen van cijfermatige 

resultaten) niet alleen, maar succesvol 

gebleken in haar Inzet om patiënten 

met een scala aan psychische problemen 

daadwerkelijk te genezen. Het is een 

theorie die uitsluitend taalgericht is. -

Lam is met haar studie gestuit op de 

vaak nier-talige origine, en de niet-tali-

ge mogelijkheden tot behandeling van 

trauma. Haar studie is hier binnen het 

veld. van de geesteswetenschappen (met 

de geldende prominentie aldaar van 

Freud en .Lacan.) vernieuwend. 

Tot slot: het boek is prachtig vorm

gegeven, waarbij een van de ademge-

vende vondsten is, om in het midden 

van het boek. een. foto af te drukken van 

een van Boltanski's ouders zoekende 

kinderen. Die foto is links en. rechts 

gespiegeld afgedrukt op de naad van het 

boek. Met het openen van het boek 

opent zich zo een gezicht, maar geen 

eenduidig gezicht, en geen gezicht 

waaraan we ons kunnen vergapen. We 

moeten door de vorm gaan. zoeken: wie 

is dit kind? Die zoektocht kan het begin 

zijn van de relatie die we met dit - ver

loren. - kind durven aangaan. 
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