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1H et zware stempel van de 
opvoeding

Dit hoofdstuk gaat over de gehechtheid tussen jonge kinderen en hun ouders. 
Een kind is gehecht als het bijvoorbeeld sterk geneigd is in angstige situaties 
en bij vermoeidheid of ziekte de nabijheid van en het contact met een speci-
fieke opvoeder te zoeken.1 

Na een terugblik op de gehechtheid tussen ouders en kind in het antieke Troje 
geven we eerst een kort overzicht van de recente geschiedenis en inhoud van de 
gehechtheidstheorie. Daarna komt aan bod hoe we individuele verschillen in 
kwaliteit van de gehechtheidsrelatie en van gehechtheidsrepresentaties kunnen 
meten. In het laatste deel van dit hoofdstuk staan we stil bij de vraag wie van 
beide partners in een gehechtheidsrelatie – ouder of kind – het zwaarste stem-
pel drukt op de kwaliteit van de relatie. Deze vraag is afgeleid van een centrale 
stelling uit de gehechtheidstheorie, namelijk dat de pedagogische omgeving 
bepaalt hoe een kind gehecht is aan zijn opvoeder.

1.1 Hektor, Andromache en Astyanax

Het is bijna drieduizend jaar geleden. Om Troje woedt een hevige veldslag. 
Hektor, de aanvoerder van de Trojanen, keert bebloed terug van het strijdge-
woel om zijn weinig vechtlustige broer Paris te halen. Alvorens zich weer bij 
zijn manschappen te voegen, neemt Hektor afscheid van zijn vrouw en kind. 
Hektor en Andromache beseffen dat dit afscheid voorgoed kan zijn. Androma-
che probeert haar geliefde echtgenoot ervan te weerhouden zich opnieuw aan 
de gevaren van de strijd bloot te stellen. Maar Hektor sterft liever in het harnas 
dan aan te zien dat zijn vrouw in slavernij wordt weggevoerd. Hij roept dan ook 
uit: ‘“Moge mij, eerder gestorven, de aarde als grafheuvel dekken / Voor ik uw 
jammeren hoor en u wegsleuren zie voor mijn ogen!” / Zo sprak de stralende 
Hektor en strekte zich uit naar zijn zoontje. / Ach maar het kindje boog schrei-
end terug naar de borst van zijn voedster / Hooggegordeld; verschrikt door het 
zien van zijn vriendelijke vader, / bang voor het koper en ook voor de wuivende 
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paardenstaart, die het / Bovenaf van de top van de helm zo angstig zag knik-
ken... / Hartelijk lachten zijn vriendelijke vader en edele moeder / Dadelijk 
nam de stralende Hektor de helm van zijn hoofd af, / zette hem, alom het licht 
weerspiegelend, neer op de grond en / Kuste zijn dierbare kindje; in zijn han-
den liet hij het dansen...!’2 Dan spreekt Hektor de wens uit dat Skamandertje, 
zoals hij het kind liefkozend pleegt te noemen, ondanks het lot van zijn ouders 
later roem zal weten te vergaren. Hij geeft het over aan zijn vrouw. En Homerus 
beschrijft haar reactie met de woorden: ‘Zij nam het op aan haar geurende boe-
zem en lacht in haar tranen.’

In Homerus’ Ilias spelen kleine kinderen een heel bescheiden rol. De bloedige 
strijd tussen de Griekse en Trojaanse helden laat weinig ruimte voor een be-
schrijving van het huiselijk leven of de kinderjaren van deze vechtersbazen. De 
ontroerende afscheidsscène van Hektor en Andromache is een van de weinige 
uitzonderingen. Hierin worden Hektor en Andromache niet alleen als liefheb-
bende echtgenoten geschetst, maar ook als liefdevolle ouders die ondanks de 
verschrikkingen van de oorlog intens kunnen genieten van de omgang met 
hun kind. Homerus laat hiermee zien dat de liefdevolle band tussen ouders en 
jonge kinderen geen uitvinding is van de moderne tijd, maar bijna drie millen-
nia geleden al tot de mogelijkheden van de menselijke soort behoorde.3

Maar er is meer. Homerus geeft ook aan dat de kleine Astyanax bang is voor 
Hektors glanzende helm met de wuivende paardenstaart en zich dichter tegen 
zijn voedster aanklemt. Een mooi voorbeeld van gehechtheid tussen kind en 
beroepsopvoeder. Ook komt de sensitiviteit van Hektor voor de oorzaak van 
de angst tot uitdrukking. De gevierde oorlogsheld neemt onmiddellijk zijn 
helm af en begint met zijn zoon te spelen. Het kind komt snel weer tot rust en 
wordt door zijn vader aan Andromache gegeven. Zij omhelst het liefdevol en 
haar vreugde over de aanwezigheid van Astyanax wint het van haar wanhopige 
verdriet over het aanstaande vertrek van Hektor. De ouders geven zo blijk van 
hun gehechtheidsrelatie met het kind. Dat voelt zich ondanks het afschrikwek-
kende uiterlijk van zijn vader en de tranen van zijn moeder weldra weer veilig 
en bereid tot spel: ‘het danst op de arm van zijn vader’.

1.2  Weeskinderen en resusaapjes: opmaat tot de 
gehechtheidstheorie

Er was een veel gruwelijker oorlog dan de Trojaanse voor nodig om de gehecht-
heid tussen jonge kinderen en ouders tot onderwerp van intensieve weten-
schappelijke studie te maken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden talloze 
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kinderen tijdelijk of permanent van hun ouders gescheiden. Gezinnen werden 
uiteengerukt door de aanhoudende bombardementen op burgerdoelen, door 
de bodemloze behoefte van de oorlogsmachinerie aan nieuwe mankracht en 
door de Duitse terreur. In Londen hadden de kinderpsychiaters Dorothy Bur-
lingham en Anna Freud – de dochter van de befaamde Weense psychiater Sig-
mund Freud – de zogenoemde Hampstead Nurseries opgericht, enkele opvang-
centra voor kinderen van nul tot tien jaar die hun ouders tijdelijk of voorgoed 
hadden verloren. Burlingham en Freud beschrijven op aangrijpende wijze het 
leed van deze jonge kinderen, die ondanks een goede lichamelijke verzorging 
vaak wegkwijnden vanwege het wegvallen van de gehechtheidsrelatie met hun 
ouders. In april 1941 werd bijvoorbeeld Dell, een actief meisje van twee jaar, 
in een van de opvangcentra opgenomen. Toen ze door haar moeder werd ge-
bracht, was ze al snel aan het spelen. Ze zag haar moeder eigenlijk nauwelijks 
weggaan. Maar na een halfuur besefte Dell plotseling wat er gebeurd was en 
liep radeloos door het huis op zoek naar haar moeder. Na verloop van tijd ver-
dwenen haar opgewektheid en activiteit; ze werd een ander kind. Dell slaagde 
er niet in een band aan te gaan met een van de beroepsopvoeders en behan-
delde haar ouders na enkele weken als willekeurige bezoekers.4

Door systematische analyse van deze en soortgelijke observaties ontdekte 
John Bowlby, de grondlegger van de gehechtheidstheorie, een drietal fasen 
in de reactie van jonge kinderen op verbreking van de band met de ouders. 
In de beginfase, die van het protest, is het kind in paniek en probeert het de 
scheiding ongedaan te maken met alle middelen die het ter beschikking heeft, 
waarbij huilen het belangrijkste strategische wapen is. Andere opvoeders dan 
de eigen ouders worden afgewezen. Na enkele dagen volgt de fase van de wan-
hoop, waarin het kind nog steeds op de verdwenen ouder is gefixeerd maar tot 
passiviteit vervalt. Na enkele weken of maanden volgt ten slotte de fase van de 
onthechting: het kind krijgt weer wat meer aandacht voor zijn omgeving en is 
bereid tot interactie met andere opvoeders. Keren de ouders terug, dan blijkt 
echter de gehechtheidsrelatie in het ongerede te zijn geraakt. Zij worden niet of 
nauwelijks begroet en soms zelfs actief afgewezen. Het kind is afwezig en apa-
thisch, vaak tot wanhoop van de ouders. 

Er zijn goede redenen om aan te nemen dat vooral het verbreken van de band 
met de ouders – en bijvoorbeeld niet het verblijf in een vreemde omgeving – de 
oorzaak van de angst en het verdriet bij het kind is. Zo vergeleek Fagin5 een 
groep kinderen die vergezeld van hun moeder in het ziekenhuis werden opge-
nomen met een vergelijkbare groep kinderen die slechts eenmaal per dag be-
zoek van hun ouders kregen. Zelfs wanneer de ziekenhuisopname niet meer 
dan enkele dagen duurde, vertoonden de kinderen die zonder hun ouders in 
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het ziekenhuis waren opgenomen naderhand allerlei symptomen van verhoog-
de angst en onzekerheid: ze klampten zich vaker aan hun ouders vast, waren 
meer overstuur bij heel korte afwezigheid van de ouders en vervielen soms 
weer tot bedplassen. Dergelijke problemen traden niet op in de andere groep. 
Niet de opname zelf, maar de verbreking van de band met de ouders, juist in de 
beangstigende omgeving van het ziekenhuis, leidde tot de hevige reacties.
 Hoewel in het begin van de jaren vijftig nog onvoldoende empirische ge-
gevens voorhanden waren, concludeerde Bowlby al snel dat gehechtheid een 
sleutelrol vervult in de opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen. Hij 
constateerde op grond van klinische gevalsbeschrijvingen dat jongeren en vol-
wassenen die in hun vroege kinderjaren van hun ouders waren gescheiden, 
meer kans hadden op een gestoorde ontwikkeling en minder kans op een ge-
lukkig bestaan. Niet zonder gevoel voor retoriek vergeleek hij dan ook in zijn 
beroemde rapport voor de World Health Organization uit 1951 het belang van 
gehechtheid voor de psychische ontwikkeling met het belang van eiwitten en 
vitaminen voor de fysieke gezondheid. Hiermee gaf Bowlby aan dat hij de ‘be-
hoefte’ van kinderen om gehecht te raken een vooraanstaande plaats toedacht, 
gelijkwaardig aan de primaire behoefte aan voeding. Hiermee distantieerde 
hij zich van de vigerende psychoanalytische en leertheoretische ideeën, die de 
band tussen kind en ouder simpelweg verklaarden uit het feit dat de ouder het 
kind voedt en verzorgt en daarmee zijn hart verovert: volgens de traditionele 
opvatting zou juist bij jonge kinderen de liefde door de maag gaan.6

Tegen het einde van de jaren vijftig kwamen gegevens uit ethologisch onder-
zoek beschikbaar die de traditionele opvatting leken te weerleggen. Harlow 
voerde in 1958 enkele historisch belangrijke experimenten uit met jonge resus-
aapjes die direct na de geboorte van hun biologische ouders werden geschei-
den. De aapjes werden voorzien van kunstmoeders die opgetrokken waren uit 
ijzerdraad. Sommige kunstmoeders werden bekleed met een zacht, bontachtig 
vel, andere bleven een wat macaber ogend geraamte. De jonge aapjes konden 
door beide soorten moeders gevoed worden via een fles die op het geraamte 
was gemonteerd. In een van de experimenten groeiden acht aapjes op met beide 
typen kunstmoeders. Vier van de acht aapjes werden gevoed door de naakte 
kunstmoeder en vier door het beklede exemplaar. De tijd die de aapjes bij ieder 
van de kunstmoeders doorbrachten, werd gemeten. De resultaten waren op-
zienbarend. In beide groepen brachten de aapjes ongeveer vijftien uur per dag 
bij de beklede kunstmoeders door en niet meer dan twee uur bij de onbeklede 
kunstmoeders, ook al gaf deze de melk. In een ander experiment werden aap-
jes die waren grootgebracht bij een niet-voedende maar beklede kunstmoeder 
in een angstaanjagende situatie gebracht, en hun gedrag werd vergeleken met 
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dat van soortgenoten die waren opgegroeid bij een voedende maar onbeklede 
kunstmoeder. Alleen de eerste groep zocht en vond steun bij de kunstmoeder. 
De groep met de voedende maar onbeklede moeder bleef angstig.7

Deze experimenten laten onder gecontroleerde omstandigheden zien dat 
voeding bij resusaapjes geen doorslaggevende rol speelt in de totstandkoming 
van een gehechtheidsrelatie. Bij jonge resusaapjes gaat de liefde niet door de 
maag, maar is de aaibaarheidsfactor, zoals Kousbroek dat noemde, van beslis-
send belang. Of zoals Harlow met veel alliteratie stelde: ‘There is more to moth-
er love than mere milk.’ Bowlby heeft deze gegevens en tal van andere ethologi-
sche onderzoeksresultaten gebruikt als illustratie voor de hypothese dat ook bij 
mensenkinderen de behoefte gehecht te raken aan een beschermende soortge-
noot tot de primaire behoeften behoort. De gehechtheidstheorie is gebouwd op 
de veronderstelling dat jonge kinderen ter wereld komen met een aangeboren 
neiging om gehecht te raken – en deze neiging zou overlevingswaarde hebben 
gehad in de oorspronkelijke omgeving van evolutionaire aanpassing. We gaan 
hier niet dieper in op de ethologisch-evolutionaire grondslag van de gehecht-
heidstheorie,8 maar willen wel wijzen op de heuristische waarde ervan. Het 
nieuwe perspectief op ontstaan en functie van gehechtheid bij jonge kinderen 
heeft geleid tot interessante onderzoeksvragen en ontdekkingen. Zo kan ge-
hechtheid niet meer worden opgevat als een vorm van afhankelijkheid waar-
van het kind zo snel mogelijk moet worden genezen, daarin gesteund door zijn 
opvoeders. Integendeel, gehechtheid wordt beschouwd als een noodzakelijke 
behoefte in elke levensfase. Overhaaste zelfstandigheidstraining van jonge 
kinderen is schadelijk voor hun verdere ontwikkeling, zo is gebleken.9 Ook kan 
de gehechtheidstheorie een verklaring bieden voor het eigenaardige verschijn-
sel dat kinderen zich zelfs aan volwassenen hechten die hen mishandelen (zie 
hoofdstuk 6) – een verschijnsel dat ook al bij verschillende diersoorten in etho-
logisch onderzoek was aangetoond. Omdat gehechtheid een aangeboren be-
hoefte is en mishandeling angst aanjaagt en dus de neiging tot gehechtheid in-
tensiveert, klampt het hulpeloze kind zich vast aan zijn mishandelende ouder. 
Ten slotte maakt de theorie begrijpelijk dat baby’s al enkele weken na hun ge-
boorte – en misschien zelfs eerder – op de ouders gericht zijn, en hen wat betreft 
geur maar ook visueel en auditief van vreemden kunnen onderscheiden.

1.3  Een ‘Vreemde Situatie’: het meten van individuele 
verschillen

Een aangeboren predispositie betekent natuurlijk niet dat er geen verschillen 
zijn in de aard of kwaliteit van gehechtheid. We weten allemaal dat sommige 
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kinderen zich sneller vastklampen aan hun ouders dan andere en meer moeite 
hebben met hun afwezigheid. De vraag is echter hoe deze individuele verschil-
len gemeten kunnen worden. Tegen het einde van de jaren zestig van de vorige 
eeuw was op dit punt sprake van een beslissende doorbraak. Mary Ainsworth, 
een Amerikaanse ontwikkelingspsychologe, construeerde in die periode een 
even simpele als elegante meetprocedure voor individuele verschillen in ge-
hechtheid. Deze test, die de Strange Situation Procedure (Vreemde-Situatie-
procedure) werd gedoopt, stelde onderzoekers over de gehele wereld in staat 
op een standaard wijze onderzoek te doen naar determinanten en effecten van 
verschillen in gehechtheid. 

Het oorspronkelijke onderzoek naar gehechtheid focuste vooral op het ge-
dragspatroon van baby’s. In de jaren tachtig van de vorige eeuw kwam de vraag 
naar voren hoe het zit met de gehechtheidspatronen van de ouders en in hoe-
verre die overeenkomen met die van hun kinderen. Dit bracht Mary Main en 
collega’s tot de ontwikkeling van het Adult Attachment Interview (Gehecht-
heidsbiografisch Interview).10 De ontwikkeling van dit instrument betekent 
een revolutionaire omwenteling in het denken over de invloed van jeugderva-
ringen. In plaats van aandacht voor wat er precies gebeurd is in de jeugd, ver-
legt het Gehechtheidsbiografisch Interview de aandacht naar hoe een volwas-
sene zijn autobiografie mentaal representeert. Uit het interview wordt volgens 
een complex codeersysteem de huidige mentale representatie van gehechtheid 
afgeleid zonder de pretentie een feitelijke beschrijving te geven van het verle-
den.

De Vreemde-Situatieprocedure en het Gehechtheidsbiografisch Interview 
zijn basisinstrumenten in onderzoek naar (de ontwikkeling van) gehechtheids-
relaties en de overdracht van gehechtheidspatronen over generaties. Een uit-
voeriger schets van deze instrumenten is daarom op zijn plaats. 

1.4  Het abcd van gehechtheid bij kinderen: de Vreemde-
Situatieprocedure

 
Uitgangspunt van de Vreemde-Situatieprocedure is de gedachte dat een kind in 
een angstige situatie intensiever gehechtheidsgedrag laat zien, zoals ook Asty-
anax die, beangstigd door de blinkende helm van Hektor, steun zocht bij de 
voedster. In de Vreemde Situatie worden kinderen op een gestandaardiseerde 
wijze aan soortgelijke bronnen van angst blootgesteld. Opvoeder en kind be-
vinden zich in een spelkamer en hun gedragingen worden via een spiegelruit 
en camera’s voortdurend geobserveerd. Eerst komt een onbekende persoon 
binnen en even later verlaat de opvoeder de spelkamer om na ongeveer drie 
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minuten weer terug te keren. Dit gebeurt tweemaal. Zoals psychofysiologisch 
onderzoek heeft aangetoond, zijn kinderen van één à twee jaar danig onder de 
indruk van de vreemde omgeving, de onbekende persoon die met ze wil spelen 
en het verdwijnen van de opvoeder. Diens terugkeer laat echter geheel verschil-
lende reacties zien. Sommige kinderen stormen boos huilend op de opvoeder 
af en willen opgepakt worden – maar als dat is gebeurd, verzetten ze zich tegen 
het lichamelijke contact: deze categorie kinderen wordt onveilig-ambivalent 
gehecht genoemd. Andere kinderen lijken nauwelijks te reageren op de terug-
kerende opvoeder, ze blijven op het speelgoed gericht, of kruipen zelfs van de 
opvoeder weg alsof ze bang zijn voor een al te grote nabijheid. Deze kinderen 
zijn onveilig-vermijdend gehecht. Een derde categorie – die doorgaans ongeveer 
twee derde van de kinderen omvat – zoekt de nabijheid van de opvoeder en wil 
getroost worden, maar is binnen een paar minuten zodanig gerustgesteld dat 
er weer gespeeld kan worden. Dit zijn de veilig gehechte kinderen, de groep 
waarvan Astyanax een mooi voorbeeld is. Overigens kan de procedure op elk 
moment door ouder of proefleider onderbroken worden wanneer de indruk 
bestaat dat van het kind te veel wordt gevraagd.11

Hoe komt het dat kinderen zo verschillend op het vertrek en de terugkeer van 
hun opvoeder reageren? De crux van de gehechtheidstheorie is de veronder-
stelling dat gehechtheidspatronen afhangen van de verwachtingen van het 
kind over ondersteuning vanuit de omgeving, verwachtingen die zijn geba-
seerd op de ervaringen met de opvoeders die het kind gedurende de eerste le-
vensmaanden en -jaren heeft opgedaan. Een baby die een betrouwbare en sen-
sitieve opvoeding heeft ervaren, verwerft een gevoel van veiligheid in relatie 
tot de opvoeder. Het kind ontwikkelt een mentaal model waarin de opvoeder 
gezien wordt als iemand die in tijden van angst en spanning niet lang op zich 
zal laten wachten. Tegelijkertijd ontwikkelt het kind een beeld van zichzelf als 
iemand die bekwaam is de omgeving naar zijn hand te zetten en de aandacht te 
verkrijgen die hij nodig heeft. Een baby aan wie weinig aandacht is geschonken 
of die op wisselvallige wijze door de opvoeder is behandeld, zal daarentegen 
een angstige vorm van gehechtheid ontwikkelen en een negatief zelfbeeld.

De meeste kinderen ontwikkelen een georganiseerde strategie om met de 
spanningen van scheiding, ziekte en andere bedreigende gebeurtenissen om 
te gaan. Veilige (b), maar ook onveilig-vermijdende (a) of ambivalente (c) ge-
hechtheidsrelaties zijn te beschouwen als georganiseerde strategieën aangepast 
aan de omgeving van het kind.12 Soms blijken gehechtheidsrelaties echter ge-
kenmerkt te worden door de afwezigheid of (tijdelijke) instorting van een geor-
ganiseerde strategie. Daarom worden deze gedefinieerd als gedesorganiseerde 
gehechtheid (d).13 Gedesorganiseerd gehechtheidsgedrag spiegelt een acuut 
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dilemma in het kind dat het niet kan oplossen: de ouder is tegelijk bron van 
angst en de enige mogelijke beschermer tot wie het zich kan wenden. In een 
dergelijke paradoxale situatie, waarin het kind te maken heeft met fright with-
out solution, is te verwachten dat de georganiseerde gehechtheidsstrategie van 
het kind uiteenvalt. Verschillende onderzoeken hebben laten zien dat gedes-
organiseerde gehechtheid in de vroege jeugd voorspellende waarde heeft voor 
latere psychopathologie.14 Dat maakt het klinische belang van dit gehecht-
heidspatroon helder, alsook de behoefte om te zoeken naar determinanten van 
gedesorganiseerde gehechtheid om zo effectieve interventies te ontwikkelen. 
Overigens zijn oorspronkelijk de letters a, b, c en d gekozen om een negatieve 
of positieve waardering voor het aangeduide type gehechtheid te voorkomen. 
Later hebben deze ogenschijnlijk neutrale letters toch ook wel een normatieve 
lading gekregen waarbij b als aanduiding voor veilige gehechtheid nadrukke-
lijk positief opgevat wordt. 

Onderzoek naar de geldigheid van de Vreemde-Situatieprocedure laat zien dat 
het instrument onder normale condities over de tijd een stabiele uitkomst ople-
vert. De uitkomsten van de procedure hangen samen met wat thuis is gebeurd 
en op basis van de test kan gedeeltelijk worden voorspeld hoe kinderen in de 
peuter- en kleuterleeftijd zullen functioneren.15 Recent psychofysiologisch on-
derzoek laat zien dat angstig gehechte baby’s een meer variabele hartslag heb-
ben dan veilig gehechte baby’s. Experimentele studies waarin via interventies 
in het gezinsleven geprobeerd wordt de gehechtheidsrelatie te veranderen, 
laten zien dat de Vreemde-Situatieprocedure een gevoelige registratie biedt 
van voorspelbare veranderingen in gehechtheid. Internationaal vergelijkende 
studies hebben uitgewezen dat de procedure in Japan, Israël, Venezuela en vele 
andere landen dezelfde valide resultaten te zien geeft.16 In hoofdstuk 3 komen 
we hierop terug. De geldigheid van de Vreemde Situatie in uiteenlopende cul-
turele situaties wordt mooi geïllustreerd door de Israëlische kibboetsstudie. De 
kibboets is de Israëlische variant op de leef/werkcommune en heeft doorgaans 
de omvang van een flink dorp. In hoofdstuk 4 staan we uitvoerig stil bij de re-
sultaten van dit onderzoek. We zullen laten zien dat vooral het thuis slapen ’s 
nachts van doorslaggevend belang is voor de ontwikkeling van een veilige ge-
hechtsheidsrelatie tussen ouder en kind. De Vreemde-Situatietest blijkt in staat 
culturele verschillen op een valide wijze zichtbaar te maken. Hij registreert in 
uiteenlopende culturele situaties het effect van opvoedingspatronen die een al 
te grote belasting voor de gehechtheidsrelatie vormen.
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1.5  Het defu van gehechtheid bij volwassenen: het 
Gehechtheidsbiografisch Interview

Het Gehechtheidsbiografisch Interview (gbi) is in de jaren tachtig ontwikkeld 
door Mary Main en collega’s in Berkeley. Zoals gezegd is het interview erop ge-
richt de huidige mentale representatie van jeugdervaringen zichtbaar te maken. 
Het interview bestaat uit een vijftiental open vragen over gehechtheidsrelaties 
in het verleden. De antwoorden kunnen leiden tot korte doorvragen. Het in-
terview duurt gemiddeld ongeveer vijf kwartier, de letterlijke transcriptie on-
geveer een dag en de codering ervan ruim een halve dag. Het Gehechtheids-
biografisch Interview heeft strenge validatietoetsen succesvol doorstaan. Het 
is een van de best gevalideerde semi-gestructureerde interviews in de gedrags-
wetenschappen. Na enkele algemene vragen naar het gezin van herkomst is er 
een vraag naar vijf typeringen voor de relatie die de ondervraagde had met zijn 
moeder, respectievelijk zijn vader of andere opvoeders tijdens de kinderjaren. 
Als de respondent vijf typeringen heeft gekozen, wordt per typering naar een 
concreet voorval gevraagd dat hiervoor als illustratie kan dienen. Hierna vol-
gen er vragen naar het effect van de ervaringen uit de kinderjaren op het huidig 
functioneren als persoon. Ten slotte is er een reeks van vragen naar ervarin-
gen met verlies van geliefde personen en naar andere potentiële trauma’s, zoals 
mishandeling en verwaarlozing. Deze vragen zijn erop gericht na te gaan of er 
belangrijk verlies of trauma was en zo ja, of de respondent hierover coherent 
kan vertellen of juist blijk geeft van onverwerkt verlies of trauma.

Het volgende voorbeeld is afkomstig uit een Gehechtheidsbiografisch In-
terview dat is afgenomen in een voorstudie naar de gevolgen van Holocaust-
ervaringen voor latere generaties (zie hoofdstuk 5). De geïnterviewde is een 
Belgische vrouw van Joodse afkomst die ternauwernood aan de Holocaust is 
ontsnapt en van wie de kinderen en kleinkinderen nu in de Verenigde Staten 
wonen. Haar moeder werd begin jaren twintig geboren in Hamburg en groeide 
op in redelijke welstand, tot de Polen Aktion haar vader dwong terug te keren 
naar zijn geboorteland. Hij had niet eerder willen wegvluchten ondanks zijn 
zorgen over de toekomst in nazi-Duitsland, omdat hij zijn kinderen niet als 
vluchteling of bedelaar wilde opvoeden. In antwoord op de vraag naar een al-
gemene beschrijving van het gezinsleven gedurende de eerste tien jaren, zegt 
de respondent dat ze zeer beschermd is opgevoed, gericht op Duitsland, de 
Duitse taal en cultuur, en daarnaast toch ook in de Joodse traditie, met koosjer 
eten en andere rituelen. Ze typeert zichzelf als een verlegen kind dat erg gesteld 
was op haar ouders, en vooral op haar moeder. Kenmerkend voor haar moeder 
vindt ze de heel warme verhouding met haar: ‘Ik voelde me veilig en geborgen, 
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beschermd, ze was mijn voorbeeld.’ Ze illustreert die veilige relatie met een 
voorval op de lagere school waarbij ze gepest werd en haar moeder naar school 
gaat om het probleem op te lossen: ze voelde toen dat haar moeder achter haar 
stond. De respondent vertelt dat ze tot 1941 nog brieven ontving van haar vader 
en van haar moeder die haar man spoedig was nagereisd naar Polen. Maar haar 
laatste brief kwam terug met het opschrift ausgesiedelt op de envelop. Pas na 
de oorlog kwam er langzamerhand het gevoel van zekerheid over het overlij-
den van beide ouders, maar lang bleef nog de hoop dat ze tot de overlevenden 
zouden behoren. Haar broer was via Spanje naar Groot-Brittannië gevlucht en 
had daar dienst genomen bij de raf ‘om haar ouders te wreken’. Op een van de 
bombardementsvluchten naar Duitsland werd hij neergeschoten en als vermist 
opgegeven. De respondent was intussen naar Nederland gevlucht en overleefde 
als onderduiker de oorlog. Toen ze zwanger was van haar eerste kind, onder-
schepte ze bij toeval een brief waaruit duidelijk werd dat haar broer de oorlog 
niet had overleefd. Dat leidde tot een spoedopname in het ziekenhuis en een 
premature bevalling. Ze had verschrikkelijk verdriet om haar broer. Maar ze 
zegt ook: ‘Ik heb het weggedrukt, kon er niet over praten, ik heb mijn kinderen 
er ook nooit iets over kunnen vertellen, ik heb het diep weggestopt… ik had 
geen tijd om na te denken; ik had een gezin, een zieke man, geen tijd om te treu-
ren; je kon je niet permitteren om in te storten, je moest vooruit.’ Ook de dood 
van haar ouders werd lange tijd diep in haar geheugen weggestopt.

 
Het Gehechtheidsbiografisch Interview stelt de respondent voor twee opdrach-
ten. Ten eerste moet hij of zij gericht zijn op de gehechtheidservaringen uit het 
verleden die soms aangrijpend zijn. Ten tweede moet hij of zij tegelijk ook het 
gespreksverloop in de gaten houden en gericht blijven op de onbekende inter-
viewer aan wie het verhaal op begrijpelijke wijze moet worden verteld. De ge-
sprekscontext stelt de eis dat de respondent zich houdt aan de uitgangspunten 
voor een goede discours zoals de taalfilosoof Grice (1975) die heeft beschreven, 
te weten: kwaliteit (geef argumenten voor een stelling), kwantiteit (spreek niet 
te veel, maar ook niet te weinig), relevantie (blijf bij het onderwerp van gesprek) 
en stijl (probeer een ordelijk en helder betoog te voeren).17 Uiteraard houdt nie-
mand zich hier strikt aan, maar een goed gesprek is erbij gebaat dat de deel-
nemers in ieder geval streven naar het volgen van de regels, en zich excuseren 
voor grove overtredingen ervan (licensing).

Het (eigen)aardige van het Gehechtheidsbiografisch Interview is dat de in-
houd van het interview er weinig toe doet bij de codering van het materiaal. 
De letterlijk getranscribeerde teksten worden uitsluitend op vormkenmerken 
en vooral vormfouten beoordeeld en geclassificeerd. Dat heeft twee voordelen. 
Ten eerste is de uitkomst van het interview daardoor niet meer afhankelijk van 
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de beoordeling van de respondent door zichzelf (wel zelfrapportage, geen zelf-
beoordeling). Ten tweede is het Gehechtheidsbiografisch Interview als gevolg 
daarvan consequent gericht op de huidige mentale representatie van wat er in 
het verleden is gebeurd: het beoogt niet te leiden tot een betrouwbare recon-
structie van gebeurtenissen en ervaringen. We hebben dan ook kunnen aan-
tonen dat de uitkomsten van het Gehechtheidsbiografisch Interview volstrekt 
onafhankelijk zijn van het autobiografisch geheugen zoals dat bijvoorbeeld zo 
intensief door Wagenaar (1991) op basis van zijn eigen geheugen en biografie is 
bestudeerd.18

De groep respondenten met een veilige (F van ‘Free’) gehechtheidsrepresen-
tatie weet de valkuilen van een incoherent gesprek redelijk goed te vermijden. 
Ze zijn in staat een helder en bondig verhaal te houden over hun jeugd en hun 
algemene typeringen van ervaringen met de ouders adequaat te illustreren met 
concrete voorvallen. Ook als hun jeugdervaringen niet erg positief waren, kun-
nen deze respondenten hun boosheid hierover in toom houden en een genuan-
ceerde houding aannemen. Zonder de feilen van hun opvoeding te ontkennen, 
kunnen zij hun ouders ook in de context van hun tijd en hun eigen opvoeding 
plaatsen. Er is sprake van verwerking van negatieve gehechtheidservaringen. 
De respondenten zijn er niet meer door gebiologeerd, maar hoeven ook niet 
krampachtig het belang ervan te ontkennen. De gehechtheidsrepresentatie is 
‘veilig’ en coherent. 

Andere respondenten daarentegen zijn al te zeer gericht op de gesprekscon-
text en willen een goed figuur slaan tegenover de interviewer. Ze vermijden 
daarbij een uitvoerige discussie over hun gehechtheidservaringen, die ze nor-
maliseren of idealiseren. Deze groep van gereserveerd (d van ‘Dismissing’) ge-
hechte personen beroept zich vaak op een slecht geheugen voor concrete voor-
vallen en wil de indruk geven dat ervaringen van vroeger eigenlijk niet zoveel 
betekenen. Een gebrek aan kwaliteit (het ontbreken van bewijsmateriaal voor 
globale typeringen) kenmerkt deze groep. Hun autobiografisch geheugen voor 
gebeurtenissen die niet met gehechtheid te maken hebben, is overigens beslist 
niet slechter dan van de andere respondenten.19 

Een derde groep geïnterviewden is nog boos over de ervaringen met de ou-
ders uit de kinderjaren en kan het niet nalaten hierover in geuren en kleuren, 
maar ook incoherent te vertellen. De vorm waarin ze het verhaal presenteren, 
verraadt die voortdurende boosheid en preoccupatie met het verleden. Deze 
gepreoccupeerde (e van ‘Enmeshed’) respondent gebruikt lange zinnen die een 
onsamenhangende reeks gebeurtenissen en impressies uitdrukken. Onver-
werkt verlies of onverwerkt ander trauma (u van ‘Unresolved’) wordt in het Ge-
hechtheidsbiografisch Interview eveneens uitsluitend afgelezen aan de vorm 
van het spreken over verlieservaringen en andere potentieel traumatische er-



30
O p g r o e i e n  o f  o p v o e d e n

varingen. In het spreken over een verlies kan de geïnterviewde onbedoeld tot 
uitdrukking brengen dat hij gelooft een oorzaak te zijn van het overlijden, of hij 
kan door in de tegenwoordige tijd te gaan spreken over de overledene aangeven 
nog niet scherp de grens tussen dood en leven te kunnen trekken en te accepte-
ren. Ook het in detail beschrijven van de begrafenis, alsof deze gisteren plaats-
vond en niet tien jaar geleden, kan een aanduiding vormen voor onverwerkt 
verlies. Algemeen kenmerk van spreken over onverwerkt verlies of trauma is 
het dissociatieve karakter van het discours. De respondent lijkt het verlies of 
trauma in volle hevigheid te herbeleven tijdens het interview of bij andere gele-
genheid.

Een voorbeeld uit het interview met de hiervoor genoemde Joodse vrouw 
illustreert dit. Tien jaar na het overlijden van haar broer tijdens de bombarde-
mentsvlucht werd zij er door een therapeut op betrapt dat ze herhaaldelijk de 
naam van haar oudste zoon verwisselde met die van haar broer. Pas toen reali-
seerde ze zich dat ze ook tegenover haar kinderen verplicht was om het verdriet 
over de dood van haar broer, ouders en andere familieleden te verwerken en 
haar therapie af te ronden. Voor die tijd was ze niet in staat geweest er met ie-
mand over te spreken, hoewel ze ernstige psychosomatische klachten ontwik-
kelde. Overigens vertelde deze grootmoeder, meer dan zeventig jaar oud, dat ze 
nog nooit zo diepgaand over haar Holocaustervaringen en de invloed ervan op 
haar gezinsleven had gesproken als in het Gehechtheidsbiografisch Interview. 
Vlak voor een bezoek aan de Verenigde Staten stuurde ze een afschrift ervan 
aan haar kinderen, die zo voor het eerst haar uitvoerige relaas over de oorlog 
en haar naoorlogse ervaringen onder ogen kregen.

1.6 Het zwaarste stempel: ouder of kind?

In hoeverre is de kwaliteit van de gehechtheidsrelatie afhankelijk van de ouder 
en wat is de bijdrage van het kind zelf? Uiteraard geven beide partijen, ouder en 
kind, vorm aan hun relatie. Maar dit interactionele perspectief heeft nog niet 
de vraag overbodig gemaakt wie van beide partijen de meeste invloed heeft. 
Zoals we eerder zagen, stelt de gehechtheidstheorie dat het kind weliswaar een 
genetische predispositie voor gehechtheid heeft, maar dat de kwaliteit van de 
gehechtheid vooral wordt bepaald door de wijze waarop de ouder met hem om-
gaat. Deze centrale hypothese zorgt voor de bijzondere pedagogische signatuur 
van de gehechtheidstheorie. 

Tegelijkertijd betreft het een uiterst omstreden hypothese. Ouders wijzen 
bijvoorbeeld op de grote persoonlijkheidsverschillen tussen de kinderen in 
hun gezin en zijn geneigd deze verschillen toe te schrijven aan constitutionele 
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of erfelijke oorzaken. Bij opvoedingsproblemen menen ouders nogal eens dat 
de opvoeding gefrustreerd werd door de inbreng van het kind. Juist als er pro-
blemen in de opvoeding rijzen is voor de ouders de verleiding groot de oorzaak 
eerder te zoeken bij het kind dan bij henzelf. Het kind wordt dan bijvoorbeeld 
prikkelbaar genoemd, als huilbaby geëtiketteerd20, de onbewijsbare suggestie 
van perinatale beschadiging wordt van stal gehaald of de oorzaak van de pro-
blemen wordt bij voedseladditieven gezocht. Zo ontstaat het beeld van de baby 
als een verkleinde uitgave van een tyrannosaurus rex die zijn arme ouders sla-
peloze nachten bezorgt.

In het wetenschappelijk debat was de theorie van het aangeboren tempera-
ment in dit opzicht lange tijd de tegenhanger van de gehechtheidstheorie. Komt 
de baby met een moeilijk temperament ter wereld, dan was volgens sommige 
temperamentstheoretici een ontwikkeling in de richting van een angstige ge-
hechtheidsrelatie nauwelijks te vermijden. Een gemakkelijk temperament zou 
daarentegen het ontstaan van een veilige gehechtheid stimuleren. Inmiddels 
heeft ook de theorie van het temperament grote veranderingen ondergaan, en 
wordt er meer genuanceerd gedacht over de oorsprong, de ontwikkeling en de 
rol van temperament.21 De temperamentstheorie heeft terecht op het gevaar ge-
wezen ouders als de oorzaak van alle problemen te zien. De blame-the-moth er-
ideologie kan zelfs schadelijk zijn voor de opvoeding, doordat ouders onzeker 
worden gemaakt.22

 
De gehechtheidstheorie schuift de ouders inderdaad wel erg veel verantwoorde-
lijkheid in de schoenen voor de relatie met het kind. Is dat terecht? We kunnen 
een antwoord geven op de vraag wie van beide partijen – ouder of kind – het 
meest haar stempel op de gehechtheidsrelatie drukt door de vraag als volgt te 
vertalen: in hoeverre is een ouder in staat problemen bij het kind in termen 
van gehechtheid te compenseren en in hoeverre is een kind in staat problemen 
van de ouder te compenseren?23 Concreter geformuleerd is de vraag welk kind 
betere emotionele ontwikkelingskansen heeft: een geestelijk of lichamelijk ge-
handicapt kind dat door een gezonde ouder wordt opgevoed, een gezond kind 
dat door een ouder met problemen wordt grootgebracht of een gezond kind dat 
door een gezonde ouder wordt opgevoed. De gehechtheidstheorie laat de voor-
spelling toe dat een sensitieve ouder emotionele belemmeringen als gevolg van 
aangeboren handicaps bij het kind kan overwinnen. Degenen die een minder 
zware rol aan de ouders toebedelen, zullen dit moeten betwijfelen, zeker als de 
problemen van ernstige aard zijn.

Ter beantwoording van deze vraag hebben we gehechtheidsstudies bij risi-
cogezinnen verzameld en aan een kwantitatieve heranalyse ofwel meta-analy-
se onderworpen. Met risicogezinnen bedoelen we gezinnen die ofwel vanwege 



32
O p g r o e i e n  o f  o p v o e d e n

kenmerken van de ouders ofwel vanwege kenmerken van de baby’s het risico 
in zich dragen dat de gehechtheidsrelatie problematisch verloopt. Omdat ver-
reweg de meeste gehechtheidsstudies naar risicogezinnen in Noord-Amerika 
zijn verricht – 34 studies met in totaal ruim 1600 gezinnen – kozen we als verge-
lijkingsgroep alle Noord-Amerikaanse studies naar gehechtheid in ‘normale’ 
gezinnen. Dat zijn er 21, die bijna 1600 gezinnen omvatten. De meta-analyse 
betrof dus ongeveer 3200 gezinnen. De risicogezinnen werden in twee hoofd-
categorieën verdeeld: 1) gezinnen waarin de risico’s in eerste instantie gelegen 
zijn in kindproblemen, zoals bijvoorbeeld in geval van syndroom van Down, 
premature geboorte, doofheid en aangeboren hartafwijkingen; 2) gezinnen 
waarin de risico’s in eerste instantie gelegen zijn in problemen bij de ouders, 
bijvoorbeeld in geval van depressiviteit of schizofrenie van de moeder of door-
dat het kind wordt mishandeld of verwaarloosd.24 Uiteraard kunnen proble-
men bij het kind problemen bij de ouder oproepen en ook het omgekeerde is 
waar. Zonder deze wederzijdse beïnvloeding en verwevenheid van problemen 
bij ouder en kind te ontkennen, wordt hier echter de primaire bron van de pro-
blemen tot uitgangspunt genomen.

In de meta-analyse zijn de frequentieverdelingen van angstig en veilig ge-
hechte kinderen uit de ‘normale’ gezinnen gebruikt als norm waartegen de 
verdelingen gevonden in de studies naar risicogezinnen zijn afgezet. Het bleek 
dat in gezinnen met ouderproblemen beduidend meer angstige gehechtheids-
relaties voorkomen dan in normale gezinnen. In gezinnen met kindproblemen 
komen angstig gehechte kinderen echter níet vaker voor dan in normale ge-
zinnen. Het verschil in invloed van ouder- en kinderproblemen op het al dan 
niet ontstaan van veilige gehechtheidsrelaties is verrassend groot. Ongeveer 
een derde van de probleemkinderen heeft een angstige gehechtheidsrelatie met 
de ouders, terwijl meer dan de helft van de probleemouders een angstige ge-
hechtheidsrelatie met hun kinderen heeft opgebouwd. Kinderen lijken niet bij 
machte te zijn tegenwicht te bieden aan een tekortschietend ouderschap, maar 
ouders zijn wel in staat de problemen van hun kinderen te compenseren en hen 
naar een veilige gehechtheid te begeleiden. Overigens hadden de betrokken 
studies alle betrekking op gezinnen waarin de moeders in problemen verkeer-
den. Ondanks het mooie voorbeeld van Hektor is de vader als mogelijke ge-
hechtheidsfiguur helaas nog weinig onderwerp van studie geweest.25 Het beeld 
van de alma mater is nog steeds van toepassing op de gangbare rolverdeling 
tussen ouders die in pedagogisch onderzoek wordt weerspiegeld.

Hoe kunnen we het opmerkelijke antwoord op onze vraag interpreteren? Ethel 
Portnoy heeft met literaire middelen althans een gedeelte van de verklaring tot 
uitdrukking gebracht: ‘Het ogenblik dat ik mijn pasgeboren zoon te zien kreeg, 
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werd mijn hele verhouding tot hem vastgelegd. Hij was beklemmend lelijk. Hij 
zag eruit als iets wat te vroeg uit het nest was gevallen... Op dat ogenblik al voel-
de ik mijn keel droog worden door een verlammende, woeste liefde voor hem. 
Al zou geen sterveling van hem houden, ik zou van hem houden.’26 

Er zijn empirische aanwijzingen dat vooral de ouderlijke sensitiviteit een be-
langrijke rol speelt bij het ontstaan en de ontwikkeling van gehechtheid. Een 
sensitieve ouder is in staat signalen van de baby snel te registreren, adequaat 
te interpreteren en er prompt en gepast op te reageren. De baby wordt daarbij 
vanaf de geboorte gezien als een interactiepartner met eigen communicatie-
middelen en een eigen behoeftepatroon. Baby’s met een sensitieve ouder leren 
dat hun signalen adequate reacties aan de omgeving ontlokken en dat hun be-
hoeften serieus worden genomen. De sensitieve ouder van een gehandicapte 
baby leert in te spelen op diens specifieke en soms sterk ingeperkte communi-
catiemogelijkheden. De ouder heeft bij wijze van spreken aan een ‘half woord’ 
of gebaar genoeg. Het kind krijgt het gevoel invloed op de omgeving te kunnen 
uitoefenen en op die omgeving te kunnen rekenen: zo ontwikkelt de baby een 
basisvertrouwen in de omgeving en in zichzelf als een competente en invloed-
rijke interactiepartner. Het gezonde kind daarentegen is niet opgewassen tegen 
het gepreoccupeerde of wisselvallige optreden van een depressieve of anders-
zins in problemen verkerende ouder die bij tijd en wijle meer gericht is op zich-
zelf dan op zijn omgeving, in casu het kind. Het opgroeiende kind kan daar-
door het gevoel ontwikkelen niet goed begrepen te worden door de omgeving 
en de opvoeder niet echt te kunnen vertrouwen. In deze zin is de baby overgele-
verd aan zijn ouders. Omdat ouders de mogelijkheid hebben de problemen van 
hun jonge kind te hanteren – en niet omgekeerd –, zijn ze als eerste verantwoor-
delijk voor de ontwikkeling van de gehechtheidsrelatie.27

Onderzoek naar intergenerationele overdracht van gehechtheid ondersteunt 
dit. Ouders voeden niet alleen op, maar hebben zelf ook een opvoeding achter 
de rug. Iedere ouder heeft destijds als kind intense ervaringen met gehechtheid 
opgedaan in het eigen gezin. Deze ervaringen kunnen positief of negatief zijn 
geweest, en als volwassenen kunnen ouders er met een zekere distantie en re-
flectie op terugkijken of er nog door gepreoccupeerd zijn. In studies naar inter-
generationele overdracht van gehechtheid staat de vraag centraal in hoeverre 
de gehechtheidsgeschiedenis van de ouder de gehechtheidsrelatie met het kind 
bepaalt. Zo zijn er empirische aanwijzingen dat mensen die in hun kinderja-
ren zijn mishandeld of verwaarloosd, zelf als ouder eerder tot mishandeling of 
verwaarlozing van hun eigen kinderen overgaan (zie hoofdstuk 6). Dit is ook 
bij dieren het geval. De eerder besproken resusaapjes van Harlow bleken als 
volwassen apen volstrekt gestoorde opvoeders te zijn. Maar ook minder ex-
treme opvoedingspatronen lijken zich over generaties heen voort te zetten.28 
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Het empirisch bewijsmateriaal is nog ontoereikend voor definitieve conclusies. 
Wel kan worden vastgesteld dat indien ouders – en niet kinderen – het zwaarste 
stempel op ontstaan en ontwikkeling van gehechtheid drukken, hun biografi-
sche achtergronden en persoonlijkheidskenmerken een belangrijk onderwerp 
van studie behoren te zijn. Door onderzoek naar gehechtheidsbiografische 
achtergronden van ouders kunnen we meer te weten te komen over wat hen 
beweegt in hun omgang met kinderen. Want hoewel ouders verantwoordelijk 
zijn voor het emotionele welbevinden van hun kinderen, zijn ze onvermijdelijk 
erfgenamen van eerdere generaties.


