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Summaryy in Dutch - Samenvatting
Dee begrippen kindertijd, trauma en verbeelding verwijzen naar drie grensgebieden van
subjectiviteit.. Het zijn de kernpunten van het ontwikkelingsperspectief op trauma dat deze studie
biedt.. Het uitgangspunt, de relatie russen subjectwording en traumatisering, brengt de vraag naar
vorenn hoe de begingrenzen en de kritische grenzen van subjectiviteit op elkaar inwerken.
Hett uitwerken van deze vraagstelling leidt tot het markeren van het derde grensgebied, de
ontwikkelingsfasee waarin de overgang van non-verbaal naar verbaal communiceren en denken
-- betekenis produceren - plaatsvindt. Bij deze overgang van een lichaamstaal, die betekenis
produceertt via doen en voelen, naar een taal die "vertellen over" mogelijk maakt, speelt verbeelding
eenn bemiddelende rol. Het onderzoek van de verschillende grenzen van de subjectiviteit, die ik als
discursievee grenzen benader, geeft inzicht in de traumagevoeligheid van kinderen en in de
ervaringscrisess waarmee zij, als kind én als volwassene, te kampen hebben. Daarmee wordt de
stellingg onderbouwd dat een vroeg trauma de vorm kan aannemen van een langdurig en cumulatief,
destructieff proces.
Mijnn betoog is een cultuuranalyse die zich baseert op gedetailleerde interpretaties van een
aantall kunstuitingen - transpersoonlijke culturele objecten of semiotische teksten - van
verschuillendee aard. Zo gebruik ik het theoretisch potentieel en de verbeeldingskracht van een
kunstvoorwerp,, een literaire tekst, een documentaire film, een fotoboek en een onderdeel van een
meervoudigee en veelzijdige installatie. Het theoretische kader waar ik van ben uitgegaan, is de
discursievee benadering van trauma zoals geformuleerd door Van Alphen (1997). Hij verklaart
traumaa als het spaaklopen van ervaring, voortkomend uit de discrepantie tussen de
representatiemiddelenn die de symbolische orde biedt, en het tot verhaal maken, het tot narratieve
herinneringg omvormen, van interacties met de buitenwereld.
Hett zwaartepunt van deze studie ligt in de presentatie van de "affectieve dimensie" van
subjectiviteitt als een dimensie die subjecten van een affectief voelende "huid" voorziet.
Dezee presentatie verduidelijkt subjectiviteit als een belichaamd en relationeel begrip. Het gaat om
hett zowel affectregulerende als subjectvormende proces dat de basis vormt van iedere
subjectwordingg en dat tegelijk de aanzet geeft voor de emotionele ontwikkeling. Anders gezegd, een
zelfstandigg functionerend of autonoom subject wordt mogelijk gemaakt door de affectief bepaalde
interactiee met primaire verzorgers. Indien succesvol leidt deze interactie tot een constructieve
relatie,, tot de "grondtoon" van vertrouwen waarop de creatieve ontwikkeling tot zelfvertrouwen is
gebaseerd.. Primaire relaties bepalen dus of het handelingspatroon van een zich ontwikkelend

subjectt op wantrouwen of vertrouwen berust.
Hett belichaamde, relationele aspect van subjectiviteit wordt verhelderd door de aanname
vann verschillende ervaringsregisters, c.q. bewustzijnsniveaus en herinneringsvormen. Het bestaan
vann meerdere registers veronderstelt naast de mogelijkheid van parallel functioneren ook het
vermogenn tot integreren van verschillende soorten ervaring. Het moment van integratie waarvoor ik
mett nadruk aandacht vraag, is het onder woorden brengen van de non-verbaal bemiddelde,
lichamelijkk gevoelde ervaring van de affectieve dimensie. Zo kunnen door het erkennen van
affectievee gevoelens bepaalde handelingen uitgroeien tot bewuste en verbaal gemotiveerde "geleefde
ervaringen".. In deze studie staat daarom een geïntegreerd, belichaamd (inter)subject centraal.
Daarbijj sluiten relationele en autonome aspecten elkaar niet uit, maar ondersteunen elkaar.
Voorr een goed begrip van de relatie tussen dit (inter)subject en trauma zijn twee, elkaar
aanvullendee concepten van cruciaal belang: "traumatische pijn" en "potentiële ruimte".
Inn combinatie geven zij antwoord op de hoofdvraag van het onderzoek, de vraag om "wiens pijn"
hett gaat bij de confrontatie met vroeggetraumatiseerde subjectiviteit via culturele objecten. Beide
begrippenn worden ingeleid in de Introductie, aan de hand van Christian Boltanski's Boite d'épingles
{Doos{Doos met spelden), die is afgebeeld op de omslag van dit boek. Traumatische pijn is de manifestatie
vann het wegvallen van de potentiële ruimte; het is de pijn die veroorzaakt wordt door de afwezigheid
vann of de onmogelijkheid tot het vormen van een betekenisproducerende relatie met andere
subjecten. .
Hett woord "pijn" geeft aan dat het wegvallen van de potentiële, relationele ruimte
lichamelijkk gevoeld wordt. Ik beargumenteer dat het een subjectvernietigend moment betreft, dat
gepaardd gaat met een primaire angst, een doodsangst die op zijn beurt leidt tot mentale
disintegratiee of dissociatie. Het begrip trauma duidt in deze studie dan ook op een "breuk".
Inn overeenstemming met de oorspronkelijke betekenis van het woord, doorboring van de huid,
wordtt deze breuk geïnterpreteerd als de onmogelijkheid om zich als een geïntegreerd subject tot
anderee mensen te verhouden. Dit verhouden tot betreft zowel het delen van ervaringen als het
vormenn van niet-destructieve relaties.
Doorr de complexiteit van deze breuk te relateren aan affectregulatie en emotionele
ontwikkeling,, wordt Van Alphens verklaring van trauma "verdikt". Niet alleen het tekortschieten
vann representatiemiddelen, maar ook dissociatie, een proces waarbij het gaat om het mentaal
afsplitsenn van ervaring, speelt een rol bij het spaaklopen van ervaring. Dit afsplitsen wordt
verhelderdd met behulp van de recent gepubliceerde theorie van "structurele dissociatie" (Nijenhuis
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ett al. 2001). De affectieve dimensie van (inter)subjectiviteit en dissociatie samen maken duidelijk
datt emotionele verwaarlozing de belangrijkste traumatogene factor is, die de ontwikkeling van jonge
kinderenn bedreigt met een permanente discursieve handicap.
Tegelijkertijdd suggereert de koppeling tussen een desastreuze emotionele ontwikkeling en
traumagevoeligheidd dat het omgekeerde ook het geval is: een relatie met een emotioneel
competentee ander is de belangrijkste voorwaarde voor de mentale en sociale (her)integratie van
getraumatiseerdee kinderen en volwassenen. Bij deze integratie gaat het om een ervaring die niet
zozeerr in termen van vertellen "over" moet worden benaderd als wel van belichaamd vertellen, een
vertellenn "van binnenuit". Om open te staan voor de complexiteit van traumatische pijn, zijn
affectievee sensibiliteit en flexibiliteit vereist. Culturele objecten kunnen behulpzaam zijn bij het
ontwikkelenn van deze affectieve gevoeligheid en de verbeeldingskracht die daarmee gepaard gaat
(Feaginn 1996).
Dezee studie demonstreert een leeswijze die gericht is op het onderkennen van de sporen
vann traumatische pijn in de culturele teksten die object van analyse zijn. Het is een empathische
leeswijze,, waarbij een lezer betrokken is die in zijn interpretatie een weg kan afleggen van
ongedifferentieerdd affectief voelen, via invoelend verbeelden, tot reflecteren over zichzelf en
anderen.. Zo'n leeswijze creëert de potentiële ruimte waarin deze zowel (inter)persoonlijke als
transpersoonlijkee betekenisproductie plaatsvindt. Het betoog is opgebouwd uit twee delen, die zijn
verbondenn door een theoretisch intermezzo dat de integratie van beide delen bevordert. In het
eerstee deel (de hoofdstukken 1-3) worden de problemen geformuleerd die in het tweede deel
(hoofdstukkenn 5-7) worden uitgewerkt; hoofdstuk 4 functioneert daarbij als katalysator.
Deell I gaat uit van W ou Ie souvenir d'enfance (W of de jeugdherinnering), Georges Perecs
autobiografischee fictie van zijn jeugd in de Tweede Wereldoorlog (1975). Perecs tweesporige relaas
vann een "land van oorlog", onderbroken door blanco pagina's waarop alleen het teken "(...)"
voorkomt,, signaleert de samenhang tussen onbelichaamd vertellen en het fenomeen dissociatie.
Bovendienn suggereert deze tekst dat primaire verzorgers (specifieke personen) en de symbolische
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orde (sociale structuur) ieder een andersoortige rol in zijn traumatisering hebben gespeeld. Om dit
verschill analyseerbaar te maken - het leidt tot verschillende soorten discursieve problematiek maakk ik een onderscheid russen specifieke en structurele aspecten van traumatisering.
Ditt onderscheid maakt duidelijk dat de traumagevoeligheid van kinderen gelaagd is en wordt
bepaaldd door het ontwikkelingsproces. De verdeling van mijn analyses over drie hoofdstukken laat
ookk de verschillende stappen van een empathisch leesproces zien.

Hett eerste deel eindigt met de vraag naar de rol van affecten en emoties in de
subjectwording.. Deze vraag structureert de rest van de studie. Voor het Intermezo, het enige
hoofdstukk dat niet op de analyse van een kunsttekst gebaseerd is, vormen psychologische en
psychoanalytischee teksten het uitgangspunt. Met behulp van deze teksten en Peirceaanse semiotiek
wordtt een subjectwording beschreven die gebruik maakt van affectieve gevoelens en signalen en die
dee aanname van een voortalige, semiotische competentie impliceert. De interactie tussen
baby/peuterr en primaire verzorgers wordt als een op culturele conventies berustende, discursief
bepaaldee semiotische praktijk gekarakteriseerd, die subjecten aardt in zowel hun lichaam als de
socialee omgeving. In dit betoog spelen de verschillende "interpretanten" van Peirce een belangrijke
rol.. Daarnaast breidt ik zijn begrip "habit" uit met het idee van "emotion habit", te vergelijken met
watt anderen een emotie-schema noemen. "Emotion habits" zijn de bron van de verbeelding die
bemiddeltt tussen voelen en verwoorden. Al met al maakt dit hoofdstuk duidelijk dat het specifieke
aspectt van traumatisering moet worden begrepen als het doorboren van de affectieve huid van het
subject.. Het betreft dus de emotionele ontwikkeling. Wat ik een specifiek discursief probleem
noem,, ter onderscheiding van een structureel discursief probleem, verwijst naar emotionele
incompetentie.. Deze incompetentie kan de vorm aannemen van inadequate affectregulatie en
-differentiatie,, dissociatie van "emotion habits" en destructieve relaties.
Inn deel II wordt dit specifieke aspect van traumagevoeligheid en traumatisering nader
bestudeerd.. Het begint met de analyse van de film De ontkenning van Thom Verheul (1992).
Daarinn wordt een vrouw geportretteerd die als kind langdurig seksueel misbruikt is en daarom aan
eenn dissociatieve persoonlijkheidsstoornis lijdt (hoofdstuk 5). De manier waarop het filmverhaal
verteldd wordt, maakt het mogelijk emotionele beschikbaarheid (empathie) te specificeren in termen
vann Winnicotts "holding" of "facilitating environment". Dit brengt ook het uitwerken van zijn
conceptt van "potential space" tot een gelaagde en complexe potentiële ruimte met zich mee.
Bovendienn helpt een van de gedissocieerde persoonlijkheden, De Stille, het begrip traumatische pijn
tee verduidelijken, omdat zij als de belichaming van deze pijn kan worden geïnterpreteerd.
Mijnn betrokkenheid als cultureel analyticus bij deze studie wordt op de spits gedreven in de
laatstee twee hoofdstukken van deel II, waarin ik een door mijzelf in 1988 gemaakte fotografische
tekstt presenteer. Deze tekst heeft mijn eigen acculturatie tot onderwerp en belicht een
vroegkinderlijkk trauma, veroorzaakt door het verlies van een primaire verzorger aan het einde van
dee Tweede Wereldoorlog. Omdat het om een periode gaat waarin ik nog niet bewust en verbaal
bemiddeldd - symbolisch - betekenis kon produceren, leent zich deze analyse bij uitstek voor het
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ingaann op de problematiek van het verbinden van gevoelens met woorden. Bucci noemt dit het
"referentieproces"" {1997). Daarbij komt de bemiddeling van non-verbale, symbolische verbeelding
aann de orde, die geworteld is in het affectieve ervaringsregister. De zes foto's van mijn eerste
prentenboek,prentenboek, de verbeelding van huisje, boompje, beestje, vader, moeder, kindje, worden geïnterpreteerd
alss zes variaties op het thema van emotioneel isolement, een verwijzing naar een gedissocieerde
"emotionn habit". Er wordt ook aandacht besteed aan de relatie tussen affectief en sensomotorisch
voelen.. Omdat mijn eerste prentenboek een autohistorisch werk is, krijgt niet alleen het begrip
motivatiee speciale aandacht, maar ook de relatie tussen mentale verbeelding en tekstuele figuratie.
Dee conclusie, ten slotte, is verbonden aan een ander werk van Boltanski, zijn uitgebreide
projectt dat in Keulen plaatsvond eind 1993 en begin 1994: Diese Kinder suchen ihre Eltern.
Inn dat project werden pamfletten op het station uitgedeeld aan reizigers met afbeeldingen van door
hett Rode Kruis verspreide foto's van kinderen die hun ouders in de Tweede Wereldoorlog zijn
kwijtgeraakt.. Met behulp van die pamfletten en het boekje dat Boltanski daarvan heeft gemaakt,
plaatss ik culturele analyse nadrukkelijk in een sociale context. Ik beschouw Boltanski's werk als en
uitnodigingg om de productie van geschiedenis - na de Holocaust - in een interpersoonlijke en
transpersoonlijkee potentiële ruimte te plaatsen. "Geschiedenis" wordt een vorm van culturele
herinneringg die begint als sociale interactie. Ik eindig mijn studie dus met een pleidooi voor het
"bedrijven"" van geschiedenis als een activiteit die in het heden plaatsvindt en de relatie tussen
mensenn centraal stelt.
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