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INLEIDING
Het thema betreffende de uitgroei van het kleine kind, dat in een kindertehuis is geweest en dat wij in deze studie nader uitwerken, heeft ons al
geruime tijd geboeid. Door een toenemende practijkervaring en het steeds
meer kennisnemen van de omvangrijke literatuur hebben wij gemeend, dat
het wenselijk is onze inzichten te ordenen en schriftelijk weer te geven.
Toch zouden wij niet gaarne willen stellen, dat in de volgende bladzijden
het door ons gestelde thema volledig behandeld is. Wij menen dat dit nog
niet mogelijk is, doordat van vele zijden nog zoveel feitenmateriaal wordt
aangedragen, dat een eensluidende visie naar de toekomst verschoven
moet worden. Bovendien is de veelvuldigheid der meningsverschillen mede
afhankelijk van en bepaald door het uitgangspunt dat elke onderzoeker
zich al of niet bewust stelt, van de keuze van de proefpersonen, van de te
volgen methodes, van de mogelijke controlegroep en nog van vele andere
factoren meer. Daarenboven zijn studies, die betrekking hebben op schoolkinderen, die vroeger in een tehuis zijn geweest, maar nu opgenomen zijn
in een eigen c.q. pleeggezin, zoals dit met de onze het geval is, in nog veel
sterkere mate onderhevig aan vele Urn- en Mitweltfactoren, waarvan het
bijna onmogelijk is aan elke factor de betekenis, die hem toekomt, in volle
omvang toe te kennen. Hoe breder de leefwereld is, waarin een individu
opgroeit, des te moeilijker is het alle beïnvloedingsmomenten te onderkennen en hun onderling verband te overzien.
Misschien wordt in het zojuist gestelde teveel de indruk gewekt, dat wij
een al te sterk relativistisch standpunt innemen. Dit zouden wij niet graag
willen onderschijven. Maar wij menen wel, dat vele apodictische uitspraken niet uitgesproken of neergeschreven zouden worden, als men voormelde inzichten meer onderkende. Derhalve zijn wij geneigd in onze studie
een poging te zien om een nader inzicht te verkrijgen in de persoonlijkheidsstructuur van het schoolkind, dat vroeger in een tehuis is geweest.
Daar wij het hiervoor benodigde feitenmateriaal in de loop der jaren verzameld hebben, werkzaam als psycholoog aan een Medisch Opvoedkundig Bureau, waren wij onderhevig aan meerdere beperkingen. De omstandigheden, waaronder wij onze gegevens verkregen, zijn derhalve niet te
vergelijken met die, die binnen het kader van een laboratorium onderzoek
geëist mogen worden.
1

W y zijn ons echter deze beperkingen vanaf het begin bewust, hebben
hun betekenis nog meer ingezien in de loop der jaren, maar zijn ander
zijds van mening, dat het hier weergegevene zijn waarde heeft en een
positieve bijdrage betekent.
De reden, dat wij ons er nog meer toe aangezet voelden om onze inzich
ten weer te geven, ontsproot uit de volgende twee factoren
1. het belang voor de werkers op het gebied van de kinderbescherming,
2 de betekenis van een goede socio-affectieve opvang gedurende de kin
derjaren.
Wij willen zeer kort op beide punten ingaan
W i e geen onbekende is op het gebied van de kinderbescherming kan
zich meer dan eens met aan de mdruk onttrekken, dat sommige kinderen
te gemakkelijk elders с q. in een tehuis geplaatst worden Een tekort aan
inzicht in de fundamentele gezinswaarden en een gebrek aan kennis rond
om het vraagstuk „Hospitahsme", kan men uit meerdere rapporten en
gesprekken beluisteren Ondanks de steeds toenemende literatuur heerst
er nog een grote onbekendheid met de schadelijke gevolgen van een lang
durig verblijf in een tehuis Z o is in ons land bij een onderzoek door leer
lingen van Langeveld gebleken, dat de invloed van langere hospitalisermg
op kinderen de ongunstigste verwachtingen van de onderzoekers overtrof
Er zijn,zo als uit het literatuurhoofdstuk nog zal blijken, weinig empiri
sche onderzoekingen gedaan betreffende de verdere uitgroei van deze
kinderen Wij menen derhalve, dat het van belang kan zijn hier onze
ervaringen op schrift te stellen.
Onze eeuw is vervolgens niet alleen de eeuw der psychologie (Heymans), maar voor alles die van het kind (Ellen Key). Wij hoeven in deze
niet alleen te denken aan de diepte-psychologische onderzoekingen en
uitkomsten van Freud en zijn leerlingen — hoe groot hun invloed ook is
geweest op de andere takken van psychologie — ook vanuit de ontwik
kelingspsychologie, conflictuologie en dierpsychologie is men steeds meer
de betekenis van de ervaringen en belevingen in de eerste levensjaren
gaan zien Dat men bij sommige onderzoekers dan een overwaardenng
vmdt van deze jaren en een onderschatting van de vormende invloed van
de latere — men denke in deze met name aan de puberteitsjaren — is
hoewel niet aanvaardbaar, wel begrijpelijk. Op grond van ons feiten
materiaal zijn wij ook de mening toegedaan, dat de eerste invloeden een
zeer diepe in- en nawerking hebben op de ontwikkeling van de socioaffectiviteit en dat een goed inzicht in deze situaties ons later veel kan
duidelijk maken. Wij denken in deze η 1 aan de studie van v. d. Berg
over de dubieuze liefde in de omgang met het kind, waar hij schrijft, dat
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het verleden in het heden een rol speelt, doch alleen wanneer het heden
dit verleden tot een spel uitnodigt. Het komt ons voor, dat de prille ervaringen een selecterende werking uitoefenen op het latere. Wanneer v. d.
Berg de determinerende waarde van vroegere ervaringen ontkent, is dit
in zijn algemeenheid wel juist, doch niettemin blijkt dat dit vaak wel het
geval is bij gestoorde kinderen en volwassenen.
Het komt ons als gewenst voor met het oog op deze studie, die handelt
over het schoolkind dat vroeger in een kindertehuis is geweest, enige
regels te wijden aan de term hospitalisme. Wij vragen ons af of zich in
deze niet een begripsverwarring aan het ontwikkelen is. Immers was
hier aanvankelijk alleen mee bedoeld het opgroeien in een tehuis, momenteel spreekt men al van „hospitalisme familiale" (Heuyer).
Ziet men in de term hospitalisme alleen maar de „maternal deprivation",
iets dat in de Anglo-Americaanse literatuur geschiedt, dan is deze begripsuitbreiding wel begrijpelijk, hoewel onzes inziens aanvechtbaar. Toegegeven moet worden, gezien met name de gestoorde uitgroei van de
socio-affectiviteit, dat primair de betekenis van de moederfiguur onderzocht werd, hetgeen bij sommigen uitliep in een moedercultus. In het
hoofdstuk over het gezin en de betekenis van het opgroeien erin, hopen
wij echter aan te tonen, dat het inrichtingskind meer mist dan alleen de
moederfiguur. Wij menen te mogen zeggen, dat het behoren tot een gezin,
het bewonen van een eigen woning, een archetypische belevingsinhoud
is aan ieder mens gegeven, dat het kind „aangelegd" is om hierin op te
groeien. Ook vragen wij ons af, of het verantwoord is om een opname in
een ziekenhuis, sanatorium etc. — men denke in deze aan enkele publicaties van Bowlby — als volledig identiek te zien aan de plaatsing in een
kindertehuis. Wij menen van niet. Hoewel in beide gevallen het kind niet
in de gezinssfeer vertoeft, is de reden van elders plaatsing, alsook de
omgeving voor het kind toch wel fundamenteel anders. Het kind, dat ziek
is of er althans van verdacht wordt — op grond van bepaalde symtomen
— wordt in het ziekenhuis verpleegd, ondergaat daar een médicamenteuse
en/of operatieve behandeling en ligt derhalve practisch de hele dag in
bed. Zijn verblijf hier is een tijdelijke — hoewel paedagogisch niet te verwaarlozen — onderbreking van zijn opgroei in het gezin, wat dan ook
inhoudt dat het contact met thuis gemeenlijk onderhouden wordt. Het
kind behoudt dus zijn relatie met thuis. Totaal anders is dit nu bij het
kind, dat in een tehuis wordt geplaatst. Dit verblijft hier omdat het geen
eigen thuis meer had of er tijdelijk niet kon zijn (b.v. bij ernstige ziekte
van de moeder). Het is nu opgenomen in een groep met een of meer leid3

sters, die haar diensturen hebben en die tot taak hebben deze kinderen
op te voeden. Hier is geen sprake van een behandeling, zoals in een
ziekenhuis, maar van een paedagogische — zij het wel groepsmatige —•
benadering, die zich gewoonlijk over een veel langere termijn uitstrekt.
Ondanks alle overeenkomsten met het affectief verwaarloosde kind en het
kind in een ziekenhuis, zouden wij de term hospitalisme willen reserveren
voor de internaatskinderen. De Duitsers hebben dit nog bewaard in hun
term ,,Anstaltskinder". Het gaat om in princiep normale, gezonde kinderen, die om welke redenen ook, niet meer thuis konden zijn en nu opgenomen zijn in een tehuis, inrichting, etc. De term hospitalisme gaf
aanvankelijk dan ook geen diagnose aan, doch een locale beschrijving.
(Hospitum betekent: nachtverblijf, kwartier.) Geleidelijk aan — met de
kennis van de scheefgroei van de aldaar verblijvende kinderen — ging
men aan de term een meer diagnostische betekenis toekennen en verstond
men er kinderen onder, die een gestoord gedrag vertoonden op grond van
hun verblijf aldaar. Z o lezen we b.v. in het woordenboek der Psychologie
van Dr. J. van Essen onder Hospitalisme: „De typische, bijkans asociale
geesteshouding, die het gevolg is van te langdurig verblijf in een verplegingsinrichting". Aetiologisch, en dit werd de derde phase, ging men nu
vooral denken aan de „maternal deprivation", dit met name omdat in de
practijk bleek, dat meerdere kinderen zich verder gunstig ontwikkelden als
ze b.v. een leidster voor zich alleen kregen. Door de ontwikkeling van de
kinderpsychologie verkreeg men n.l. een steeds breder en dieper inzicht
in de „basic needs" van het kind, zoals het recht op een liefdevolle, individuele verzorging.
Wij hebben ons bij de selectie van de te onderzoeken kinderen nu primair laten leiden door het feit dat zij als klein kind in een tehuis vertoefd
hebben. Wanneer wij derhalve spreken over het gehospitaliseerde schoolkind, bedoelen wij alleen weer te geven, dat het kind vroeger in een tehuis
is geweest.
Nu zijn er enkele onderzoekingen bekend, b.v. die van I. Gindl en
H. Hetzer — waarop we later terugkomen — waarin nagegaan werd of
het kind in een inrichting veel of weinig achterstand vertoonde, en zo ja
in welke functies, vergeleken met een kind uit een a- of zwaksociaal gezin.
Dit bleek b.v. duidelijk ten aanzien van het sociaal gedrag, het spreken
etc, hoewel het onverzorgde gezinskind ook een achterstand vertoonde
vergeleken met het goed verzorgde. Een al te simpele en vlotte gelijkschakeling van het verwaarloosde kind en het inrichtingskind bleek zeker niet
verantwoord te zijn.
Deze gedachtengang is ook de reden geweest, waarom wij als verge4

lijkingsgroep 25 affectief verwaarloosde kinderen onderzocht hebben. De
bevindingen van de door ons onderzochte kinderen krijgen nu meer reliëf
door ze af te tekenen tegen de uitkomsten van de affectief verwaarloosden.
De mogelijkheid lijkt ons echter niet uitgesloten, dat wij door onze
onderzoekingen, die immers gedaan werden bij kinderen, die met klachten
kwamen op het M.O.B., geen zuiver beeld hebben kunnen krijgen van onze
groep. Wij zouden onze vraag ook zo kunnen formuleren: Is elk schoolkind, dat vroeger in een tehuis is.geweest, in feite zo moeilijk, zo gestoord,
als de kinderen van onze groep; of vertoont onze groep meer stoornissen,
waardoor zij naar het M.O.B, verwezen werden? Een vraag die wij niet
op kunnen lossen. W e l hebben wij, met het oog hierop, 5 kinderen in
ons onderzoek opgenomen, die geen zuivere M.O.B, gevallen waren (zie
bldz. 123), doordat zij n.l. niet verwezen waren naar dit bureau, en die
bij nader onderzoek niet veel verschilden van onze gestoorde M.O.B.
cliëntjes.
Door de literatuur met name van de laatste jaren, is ons echter wel
duidelijk geworden, dat er een ontwikkeling is in het hele vraagstuk van
het hospitalisme. Wij willen niet alleen wijzen op de tehuizen, geleid
volgens het verticale systeem, maar ook op de horizontaal geleide, waar
de kinderen in veel kleinere groepen bij elkaar zijn en waar zoveel mogelijk gestreefd wordt al te veelvuldige wisselingen in het personeel tegen te
gaan. Uit onderzoekingen van Klackenberg en Du Pan is n.l. gebleken,
dat de door hen onderzochte kinderen minder ernstig gestoord waren, dan
men gezien de uitkomsten van de vroegere studies zou vermoeden.
Het merendeel van de door ons onderzochte kinderen is geboren in de
jaren 1940 tot 1950 en verbleef in tehuizen, waar zij nog vertoefde in
vrij grote groepen (van gemiddeld 15 kinderen) en waar de paedagogische aanpak zeker niet ideaal genoemd kon worden. Bij de waardering
van onze uitkomsten alsmede bij vergelijking met andere onderzoekingen
zal men dit zeker niet mogen vergeten.
Onze studie beoogt te zijn een testpsychologische, d.w.z. wij hebben de
kinderen onderzocht met behulp van de min of meer gestandaardiseerde
onderzoek-methoden, waardoor wij de uitkomsten beter meenden te kunnen aftekenen, alsook onderling te kunnen vergelijken. Welke critiek men
ook meent te kunnen hebben op welke test ook (men denke b.v. aan de
Szondi), zij hebben in de practijk haar vele en vruchtbare diensten bewezen. Dat zij nog voor verdere verbetering vatbaar zijn, en dat elke test
nooit zo nauwkeurig is als haar uitdrukking in maat en getal suggereert.
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omdat de tester altijd de test op zijn wijze afneemt en dus steeds persoonlijk behandelt, weet iedere practikus. Bovendien is de uitkomst bij het
individuele kind nog van talloze imponderabilia afhankelijk. Dat is dan ook
een van de belangrijkste redenen, waarom wij — en dit b.v. in tegenstelling met Goldfarb, die zich overwegend beperkte tot een intelligentietest
en de Rorschachtest — een serie tests afgenomen hebben bij elke proefpersoon. Zich alleen maar houden aan de levensgeschiedenis, een intelligentieonderzoek, en de Szeno, zoals A. Dührssen gedaan heeft, komt ons
al te arm voor als het groepen van kinderen betreft. Wij meenden dat
wij met meerdere tests een beter inzicht konden verkrijgen in het gedrag
en de belevingswereld van het betreffende kind, daar elke test iets eigens
heeft, hoewel zij anderzijds weer op de hele persoonlijkheidsstructuur betrekking heeft. Moge een intelligentietest primair de cognitieve functies
onder de loupe nemen, in het zich cognitief gedragen toont zich toch weer
de hele persoon. W e l is nodig, dat, wanneer meerdere tests zijn afgenomen, op het einde van elk onderzoek geprobeerd wordt de vele uitkomsten synoptisch te benaderen. Zo is men in staat te zien hoe elke test
op zijn wijze bijdraagt tot de kennis van het geheel. Hoewel de test maar
één middel is in de handen van de psycholoog — zij wordt gemeenlijk
gebruikt naast de observatie en het interview — hebben wij ons hier
voornamelijk toe beperkt.
Wij willen door middel van een testpsychologisch onderzoek dus nagaan wat de gevolgen zijn voor de verdere uitgroei van het kind, dat
vroeger in een tehuis is geweest. Wij hebben ons in deze welbewust
beperkt tot de fase van het schoolkind en wel om twee redenen. Eerstens
zou onze taak te groot zijn als wij teveel levensfasen inschakelden. Ten
tweede weten wij uit de onderzoekingen van het normale schoolkind, hoe
dit, en met name in de tweede periode, als het „l'enfant fait" geschilderd
wordt. Er is hier overwegend sprake van een geslaagde integratie tussen
innerlijk doorleefde wensen en verlangens en de uiterlijk toelaatbare bevrediging ervan. Het kind leeft in harmonie met zichzelf, zijn lichaam en
zijn omgeving. Door onze groep nu te confronteren met de gegevens van
het normale schoolkind, menen wij een duidelijk beeld te krijgen van
de deformerende invloed van een verblijf in een tehuis, welke invloed
ook later doorwerkt, zoals we in deze studie hopen aan te tonen.
Nog een laatste opmerking moge ons van het hart. Uit de huidige literatuur krijgt men het gevoel, dat de bestudering van dit probleem overwegend na de 2e wereldoorlog in ontwikkeling is gekomen. Niets is
echter minder waar. Wij zijn persoonlijk zelfs van mening dat de onder6

zoekingen uit de school van Bühler-Hetzer in de jaren van 1930 tot 1940,
die inzake probleemstelling en aantal onderzoeken beperkter zijn dan de
huidige, vaak meer wetenschappelijk gefundeerd zijn dan vele moderne.
Al moet erkend worden, dat nu soms het probleem ruimer gesteld wordt
— men heeft meer oog gekregen voor de betekenis van de grootte der
groep en ook het probleem van de erfelijkheid heeft meer aandacht gekregen — de typering van de kinderen komt nu zeker niet veel beter uit
de verf.
In het volgend hoofdstuk zullen wij laten zien welke gegevens ons bekend zijn uit de lange geschiedenis van het hospitalisme en het betrekkelijk korte tijdperk van het meer wetenschappelijk onderzoek. Wij hebben
deze gegevens niet rechtstreeks nodig, daar wij ons immers richten op het
schoolkind, maar zij dienen als achtergrond.

7

HOOFDSTUK I

BEKNOPT LITERATUUR OVERZICHT
Wanneer wij de geschiedenis van het hospitalisme doornemen, dus
van kinderen, die in tehuizen geweest zijn, dan bemerken wij, dat deze
materie al sinds eeuwen de gemoederen in beroering gebracht heeft. Al
van oudsher is de vraag gesteld, of voor het van onderdak verstoken kind
plaatsing in een weeshuis-internaat etc. te prefereren is boven plaatsing
in een pleeggezin.
Al miste men toen de langzamerhand uitgebreide empirische vergelijkingsgegevens, van waaruit exact te constateren viel, dat het internaatskind in vele opzichten in zijn ontwikkeling ten achter bleef, bij intuïtie
heeft men zich destijds zoveel mogelijk gekeerd tegen plaatsing in internaten. Indien dit toch gebeurde, werd deze oplossing gekozen bij gebrek
aan een betere. Vooral wanneer we bedenken dat vondelingen en weeskinderen werden geplaatst in tehuizen, die gebruikt werden voor meerdere doeleinden, zoals het opnemen van vluchtelingen, het verplegen van
zieken en het onderdak verschaffen aan landlopers, is het duidelijk dat
aan deze plaatsing zeer veel nadelen verbonden waren. Aan de hand van
het historische werk van J. Beeking ( 1 ) zullen we in grote trekken de geschiedenis van het hospitalisme doorlopen.
Geschiedenis
In het oude Griekenland en Rome werd weinig aandacht besteed aan dit
probleem. Vaak werden ongewenste kinderen achtergelaten in bossen of
buiten de stadsmuren gelegd, waar ze dan van honger en koude omkwamen of een prooi werden van wilde dieren. In Rome was een „Columna
lactaria", een zuil waar de zuigelingen werden achtergelaten. Dikwijls
werden ze ook voor de huisdeur van een kinderloos echtpaar gelegd, in
de hoop dat het kindje door hen geadopteerd zou worden. In 233 voor
Christus was door Alexander Severus ter ere ván zijn moeder, Mammaea
geheten, een inrichting tot het opvoeden van jongens en meisjes geopend,
genaamd: Mammaeani of Mammaeanae. Bij zijn dood kwam deze stichting echter in verval. Het Christendom, dat de waardigheid van ieder
mens en dus ook van het kind verkondigde, bracht geleidelijk aan een
8

wijziging tot stand in de manier waarop men het wezen- en vondelingenprobleem oploste. De vroeger doorgevoerde oplossingen, uitgezonderd die
van Alexander Severus, waren dan ook ten strengste te veroordelen. Men
beriep zich vaak op het woord van Mattheus: ,,Ζο is het ook de wil van
Uw Vader, die in de Hemel is, dat geen van deze kleinen verloren gaat"
(Mattheus 18- 14).
De wezen en vondelingen waren het speciale voorwerp van zorg van
de bisschop, de pater pauperum, die door hem werden ondergebracht bij
goede families of weduwen. Inscripties zijn nog te vinden in de catacom
ben te Rome, waarin door de vervolgde Christenen een beroep werd ge
daan op hun medebroeders om voor de achtergebleven wezen te zorgen.
Daar er niet overal plaats werd gevonden om deze kinderen onder te
brengen, zien wij in de vierde eeuw na Christus de Xenodochiën ontstaan
(Xenos-doxeo = gastvrij ontvangen, als gast opnemen). Het eerst worden zij gevonden in Klein Azië rond 370—380; via Byzantium kwamen zij
naar Italië, Frankrijk, Spanje, Duitsland en verspreidden zich verder over
Europa. Deze hospitalen waren echter niet alleen opgericht om vondelingen, wezen e.d. onderdak te verschaffen, zij waren voor meerdere doeleinden bestemd zoals wij boven reeds gezien hebben. Deze, paedagogisch
gezien, ongewenste situatie heeft lange tijd geduurd, zeker tot aan de
twaalfde eeuw. Men streefde zoveel mogelijk naar plaatsing in een pleeggezin, maar het teveel aan weeskinderen, het gebrek aan voldoende pleeggezinnen, noopten tot instandhouding van deze tehuizen en tot oprichting
van nieuwe. Vooral in de 18e eeuw zien wij weer zeer sterk de vraag
opgang doen: weeshuis of pleeggezin. Groot opzien en bekendheid verwierf in deze de prijsvraag van het Hamburgse gezelschap tot bevordering van kunsten, welk stelsel n.l. de voorkeur verdiende: gezins- of gestichtsverpleging. De antwoorden van }. Haun en G. Stark : die Vergleichung der Erziehung der Waisen-Kinder, entweder in einem gewöhnlichen Waisenhause oder durch Beköstigung in oder auszer der Stadt
usw. betreffend (Hamburg 1780), die zich uitspraken voor pleeggezinsopvoeding en zich keerden tegen internaatsopvoeding werden bekroond.
Hun gedachtengang verkreeg grote bekendheid. Zo werd in 1784 in
Weimar het weeshuis opgeheven en in 1786 gebeurde dit door samenwerking tussen de wereldlijke en geestelijke overheid in Jena.
Ideaal waren de toestanden in de tehuizen dan ook niet, zowel omdat
er „gepluimte zat van velerlei allooi", alsook door het ontbreken van goede
krachten, en doordat er meer aandacht geschonken werd aan de materiële
verzorging en de psychische hygiëne verwaarloosd werd. Bovendien werd
in vele tehuizen met de roe geregeerd, zodat zij vaak vergeleken werden
9

met tuchtscholen De dagtaak bestond uit hard werken boven de krachten van de kinderen. Het is dan ook niet bevreemdend dat de bevindingen van bezoekers e.a. in mineur waren. Wij zullen er enkele van
laten volgen.
André Thouin, die op het laatst der 18e eeuw het aalmoezemersweeshuis bezocht in Amsterdam, zer ,,Ik vond er 3000 kinderen m verpeste
zalen, waar de sterfte zo groot was dat in 20 jaar 413 van de kinderen
in het huis stierf en i/s aan bijna ongeneeslijke kwalen leed" (2). Uit dit
werk van Toorenburg citeren we nog het volgende ,,Ten aanzien van
de weeshuizen te Veenhuizen bleek, dat wanneer de jongens en meisjes op
18 à 20-jarige leeftijd de tehuizen moesten verlaten, zij ongeschikt waren
voor het leven Bij keuring der jongens voor de militie bleek, dat gemiddeld 90 % te klem was, wat een arts van het gouvernement de opmerking
ontlokte· „Door onanie tot pygmeeën ineengeschrompeld". Van de meisjes kwam een zeer groot deel terecht in de publieke huizen te Amsterdam".
Zo kon J. Kroger (3) m 1842 schrijven- „Die Farbe der Waisen und
Findlinge in den Waisenhausern ist bleich, sie sind allen kranklich und
sehr wenige von einer festen Konstitution. Es wird schwer halten nur ein
einziges Kind von recht munterer und bleibender Gesundheit zu finden,
wenn es Jahr und Tag oder auch nur etliche Monaten da gewesen ist, die
Kratze ist fast algemein, und Skorbut und Mundfaulms sehr gewohnlich
Bei aller guten Absicht und Einrichtung sind die Waisenhauser Mordergruben".
Salzmann (4) noemde de gestichten „moordkuilen" en „pesthuizen voor
ziel en lichaam".
O p een in 1862 te Coburg gehouden congres werd opgemerkt, dat het
leek alsof de toenmalige gestichten slechts gebouwd werden tot „Hoon
der Mensheid" (5).
Ten aanzien van de dagtaak hebben we een reglement gevonden van
het R K. Gesticht de Nieuwenhof te Maastricht (6) Dit reglement dateert waarschijnlijk uit de eerste jaren na de oprichting (1755) en volgt
onverkort in zijn oorspronkelijke spelling·
„Verdeeling van den tijd te onderhouden door de kinderen van het
Armehuys.
's Morgens wanneer zij opgestaan zijn, moeten zij tezamen het morgengebed doen, waerna hun wassen en regeeren, en dan gaen werken totdat
de Misse begint. Na de Misse den ontbijt en een half uur recreatie Na
deze recreatie wederom aan het werk en al werkende nog een half uur
bidden.
10

Van elf tot twaelf uuren, zal door iemand, daartoe bequaam zijnde, gelezen worden in een geestelijk en godsvruchtig boek.
Om twaelf uuren aen tafel, den overigen tijd tot een uur recreatie.
Om een uur wederom aen het werk beginnende met een half uur te
bidden.
Van twee tot drie uuren silentie.
Van vier tot vijf uuren bidden.
V a n zes tot zeven uuren wederom silentie.
Om acht uuren het avond-brood, dan het avondgebed. Om negen uur
stil na bed gaen.
Op de slaepkamers silentie, stil bidden en conscientie onderzoeken".
Pas in de loop van de 19e en 20e eeuw kwam de gezinsverpleging meer
naar voren, doordat men steeds meer oog kreeg èn voor de waarde van
het gezin als leefmilieu èn doordat men meer ging beschikken over empirisch materiaal, waaruit de achterstand in ontwikkeling bleek van het kind
dat in een tehuis was geplaatst. Deze inzichten werden met name mogelijk, doordat de tegenwoordige studies zo'n detaillistisch karakter hebben.
Men ging nauwkeurig de voorsprong of achterstand na b.v. in: het lopen
— zindelijk worden — spreken — materiaalkennis — verstandelijke ontwikkeling — socio-affectiviteit etc, etc. Naast observatie werd ook steeds
meer gebruik gemaakt van tests.
De onderzoekingen van het „Anstaltskind" beperkten zich echter niet
alleen tot die jaren, waarin het kind in het tehuis vertoefde, ook de verdere levensloop van deze kinderen werd nagegaan en beschreven in de
z.g. follow-up studies.
Zo staat nog steeds het vraagstuk van het hospitalisme midden in de
belangstelling. Wij willen in dit verband enkele belangrijke onderzoekers
noemen: Spitz, Goldfarb (Amerika), Bowlby, Robertson (Engeland),
Roudinesco (Frankrijk), Mulock Houwer (Nederland), Bühler, Hetzer
( Oostenrijk-Duitsland ) .* )
Het is ondoenlijk de steeds toenemende literatuur hier weer te geven.
Wij willen slechts datgene vermelden, wat wij met het oog op deze studie
van belang vinden.
Alvorens ons te wenden tot de gegevens over de psychische uitgroei
van deze kinderen, willen wij eerst enkele uitkomsten weergeven betreffende het sterftecijfer van kinderen in tehuizen.

*) De namen van deze onderzoekers zijn volgens het land van herkomst alphabetisch
weergegeven.
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De mortaliteit
Een van de meest opvallende verschijnselen was n.l. dat dit zeer hoog
bleek. In Parijs werden in de jaren 1771 tot 1776 32000 kinderen opgenomen in tehuizen, waarvan er tijdens het Ie levensjaar 26000 stierven (7).
Z o wordt in de biografie van Semmelweis vermeld, dat van de kinderen,
die om enigerlei reden geplaatst werden in een vondelingengesticht, in de
jaren 1784-1838, er gemiddeld 8 van de 10 stierven. In die jaren werden
in totaal 183955 zuigelingen opgenomen, waarvan er 146920 overleden (8). Men zou echter, om deze en ook de volgende getallen op hun
juiste waarde te kunnen schatten, vergelijkingsgegevens moeten hebben
betreffende het sterftecijfer van gezinskinderen.
Schlossman (9), die in 1906 geneesheer-directeur werd van een van
de grootste kindertehuizen in Duitsland, bevond, dat in de 4 voorafgaande jaren gemiddeld 711/¿ % van de zuigelingen in dat tehuis stierven. Hij
tekent hierbij aan, dat de verzorging in dit tehuis niet slechter was „vielleicht sogar liebevoller" dan in andere kindertehuizen. De schrijver was
in staat het sterftecijfer te laten dalen tot gemiddeld 17 % per jaar.
Spitz (10) citeert de volgende oudere onderzoekingen. Chapín (1915)
gaf, het sterftecijfer gedurende de eerste twee levensjaren in tien grote
kindertehuizen in de Verenigde Staten bestuderend, een percentage van
gemiddeld 31,7 tot 75. Knox (1915) kwam voor de tehuizen in Baltimore
op een percentage van 90. De overige 10 % der kinderen bleef in leven,
omdat het op tijd elders geplaatst werd. Shaw meende, dat het sterftecijfer in het Randalls Island Hospital niet ver beneden de 100 % lag.
De onderzoekingen van Spitz zelf, zich uitstrekkend over de jaren
1940-45, in één tehuis, betroffen 91 kinderen. Hiervan stierf het eerste
jaar 30 % (27 kinderen) en in het tweede jaar nog 7 % (7 kinderen).
Hij voegt hieraan toe dat sinds enkele jaren de situatie in gunstige zin
gewijzigd is. Zo is o.a. in het Bellevue Hospital in New York het sterftecijfer hoogstens 10 %.
De cijfers van de laatste decennia komen meer tot hun recht, als men
ze b.v. ziet in het licht van de zuigelingensterfte te Nederland.
In ons land, dat vóór de oorlog een der gezondste landen van de
wereld was, stierf 60 jaar geleden 20 % van de zuigelingen, dus gemiddeld een op de 5 kinderen. Dit sterftecijfer verminderde tot voor kort
tot 4 % en in het laatste jaar voor de oorlog was dit te Groningen zelfs

2Κ%(Π).
Wanneer wij nu vragen, welke gegevens bekend zijn betreffende de
psychische ontwikkeling van de nog in leven gebleven zijnde gestichts12

kinderen, dan is er bij de diverse onderzoekers geen algehele overeenstemming betreffende de voor- of achterstand in deze vergeleken met een
gezinskind. Bij nadere overweging lijkt ons dit wel begrijpelijk.
Op de eerste plaats is deze divergentie van meningen zeker wel enigszins te begrijpen uit het feit, dat geen enkel tehuis hetzelfde is. De leiding, het aantal personeelsleden, de grootte van de groep, de ligging en
de plaats, zij allen bepalen mede de sfeer, die er in een tehuis is en de
tijd, die men aan de kinderen kan geven. Of men deel uitmaakt van een
groep van 10 of van 30 kleine kleuters is zeer belangrijk. De individuele
aanpak van elk kind afzonderlijk hangt hier ten nauwste mee samen.
Op de tweede plaats is dit verschil in uitslag gemeenlijk onontkoombaar, omdat men vaak kinderen onderzocht, die niet allen dezelfde voorgeschiedenis hadden. Sommige kinderen zijn n.l. vanaf de geboorte,
anderen pas met de drie, weer anderen met de zes of negen maanden in
het tehuis opgenomen. Bij sommige kinderen is er nog wel enig contact
met thuis, terwijl bij anderen dit niet het geval is.
Ten derde baseren diverse onderzoekers hun uitkomsten op observaties
en indrukken, terwijl anderen — met name de school van Bühler en
Hetzer — de kinderen uitvoerig onderzochten o.a. met Klein-Kindertests.
De psychische

ontwikkeling

Z o meent b.v. D. Burlingham (12), dat gedurende de eerste zes maanden van een voorsprong gesproken mag worden, wanneer men de internaatskinderen vergelijkt met kinderen uit een arbeidersgezin. Het hele
voorkomen van de eersten zou beter zijn en zij zouden ook minder last
hebben van ingewandsstoornissen. Hun gewichtstoename zou eveneens
regelmatiger zijn.
Hier tegenover stelt Bakwin echter (13), dat de internaatskinderen
opvallen door meer apathie. Deze kinderen geven minder klankuitingen,
reageren minder op sociale situaties en hebben een ongezonde kleur. Zij
vertonen verder een verminderde eetlust, hebben meer last van voedingsstoornissen en slapen slechter.
Het is van belang om de voorafgaande verschillen op hun juiste waarde
te beoordelen. Nauwkeurige gegevens betreffende de somatische en psychische ontwikkeling, de mogelijke voorsprong of achterstand, zijn een
eerste vereiste.
Voormelde problematiek is daarom zo belangrijk, omdat sommige
onderzoekers aannemen, dat opname in een tehuis, met name gedurende
de tweede helft van het eerste levensjaar, het meest schadelijk zou zijn.
13

In deze periode zou namelijk het eerst sprake zijn van een actieve toe
wending van het kind tot de omringende buitenwereld, die dan voor het
weeshuiskind in ongunstige zin zou uitvallen.
Dit is, zoals wc boven gezien hebben, de mening van D. Burlingham.
De uitkomsten van de onderzoekingen van Bakwin en ook het recente
onderzoek van W . Schraml (14) staven echter deze mening van D. Bur
lingham e.a. niet. Met name het nauwkeurige onderzoek van Schraml lijkt
ons in deze zeer belangrijk. Hij onderzocht een groep van 16 kinderen,
die in de eerste levensweken reeds van de moeder gescheiden waren. Hij
vergeleek deze met een even grote controlegroep van kinderen, die tussen
de 6 en 12 maanden van de moeder waren gesepareerd. Beide groepen
kinderen verbleven in hetzelfde tehuis en waren gedurende het onderzoek
2;6 tot 6 jaar oud. Het gemiddelde I.Q. van groep A (het vroegst ge
scheiden van de moeder) was 81, terwijl dit bij de controlegroep (groep
B) 96 was. Bovendien traden de volgende gedragsvormen aan het licht:
1. Een opvallend sterk contact zoeken bij 9 kinderen in groep A, terwijl
dit maar bij 3 kinderen in groep В was.
2. Karaktereigenschappen als: onverdraagzaamheid, asociabiliteit, kwa
men bij 4 kinderen in groep A voor en ontbraken in groep B.
3. Bij 3 kinderen uit groep A viel een sterke angst en geremdheid op,
terwijl ditzelfde maar bij 2 kinderen voorkwam in groep B. * )
Uit deze gegevens betreffende de intelligentie en de karakterstructuur
concludeert Schraml, dat de scheiding van de eerste dagen af funester
voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling is, dan wanneer deze op
latere leeftijd plaatsvindt.
De studie van Goldfarb (15) bevestigt deze opvatting. Bij zijn onder
zoekingen bleek het dat kinderen, die vóór de zesde levensmaand in een
internaat waren geplaatst, veel meer gedragsmoeilijkheden gaven wanneer
zij ouder waren, dan kinderen, die aan het einde van het eerste levensjaar uit het gezin gehaald werden en in een tehuis geplaatst werden.
Het zou echter wenselijk zijn voor een nog precieser inzicht om kinderen te onderzoeken op een leeftijd van 6 à 7 maanden, waarvan de
eerste helft direct vanaf de geboorte in een internaat vertoefd had, terwijl de andere helft er rond de drie maanden geplaatst was. Zo zou nog
nauwkeuriger dan door Schraml en Goldfarb gebeurd is, de schadelijke
werking van een directe scheiding in zijn volle omvang en betekenis onderzocht kunnen worden.
*) Het zal de lezer echter wel duidelijk zijn, dat de verschillen bij de laatste drie
punten — gezien de kleine groep — enig voorbehoud behoeven en dat een nieuw onderzoek bij een veel grotere groep wel noodzakelijk is.
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Niet alleen het sterftecijfer en het tijdstip, waarop de scheiding van een
gezin het meest nocief is, ook het vergelijken met kinderen, die met hun
moeder in een tehuis vertoefden, had de volle interesse van de onder
zoekers.
Durf ее en Wolf (16) hadden met behulp van de Klein-Kindertest van
Bühler-Hetzer dit soort onderzoekingen gedaan. Zij vonden dat de kinderen, die bij hun moeder in een tehuis verbleven, een hoger O.Q. vertoonden, dan de kinderen die er zonder moeder waren.
Deze onderzoeksters hebben vanaf de 4e tot de 8e maand de kinderen
maandelijks onderzocht en kregen de volgende gegevens:
Leeftijd
04
0,5
0,6
0,7
0,8
gemiddelde:

O.Q. (zonder moeder)
1,01
96
96
85
92
94

O.Q. (met moeder)
1,16
1,16
1,11
1,20
1,05
1,14

R. Spitz (17) onderzocht een groep kinderen (groep A ) , die gedeeltelijk van psychisch defecte moeders afstamden en gedeeltelijk ook van
sociaal aangepaste, normale moeders, maar die niet in staat waren, door
welke oorzaak dan ook, hun kinderen op te voeden. Daarom waren de
kinderen in een tehuis opgenomen. Daarnaast onderzocht hij een groep
kinderen (groep B), die met hun moeders in een straf tehuis verbleven,
daar deze moeders in handen waren gesteld van de rechterlijke macht.
Gezien de jonge leeftijd van hun kind, mochten zij deze bij zich houden.
De kinderen van groep A stamden derhalve overwegend uit betere
milieu's.
De hygiënische toestand in beide tehuizen was goed te noemen, er werd
voldoende zorg besteed aan het voedsel, zoals ook aan de medische verzorging. Bij het onderzoek bleek, dat het gemiddelde O.Q. van groep А
in de eerste 4 maanden van het eerste levensjaar gemiddeld 124 was,
maar gedurende de laatste vier maanden afgezakt was tot 72. Bij groep В
lag dit constant rond de 100.
Uit deze gegevens trok Spitz de conclusie, dat, hoewel van groep В
de moeders wegens een of andere misdaad veroordeeld waren, zodat het
aannemelijk was, dat de kinderen qua aanleg en paedagogische aanpak
in een minder gunstige positie waren, de aanwezigheid van de moeder een
waarborg was voor het constant blijven van het O.Q., terwijl de kinde15

ren uit groep A steeds meer achteruit gingen, meer gingen verhospitaliseren, wat tot uitdrukking kwam in het gedaalde O.Q.
Uit de aangehaalde onderzoekingen van Durfee-Wolf en Spitz blijkt,
dat de aanwezigheid van een moeder een onmisbare voorwaarde is voor
een harmonisch verlopende uitgroei. Wij zullen dit later ook nog bevestigd zien in de door Spitz beschreven „anaclitische depressie".
De plaatsing in een internaat vanaf de geboorte schijnt funester te
werken voor de verdere persoonlijkheidsontwikkeling dan b.v. plaatsing in
de tweede helft van het eerste levensjaar. Dat men toch regelmatig in
de literatuur kan lezen, dat in de tweede helft de scheiding het meest
traumatisch werkt, lijkt o.i. verklaarbaar uit de vaak manifeste stoornissen, die dan te zien zijn. Bij de geboorte is de baby nog sterk in zichzelf
besloten, terwijl na ongeveer een half jaar een duidelijke en actieve toegewendheid tot de wereld valt waar te nemen. W o r d t het kind in deze
fase van zijn leven nu gescheiden van het hem vertrouwde milieu, dan
ziet men onlust-reacties in velerlei gestalten optreden. Deze mening zou
o.a. gestaafd kunnen worden door de volgende bevindingen van Spitz (18).
Het viel hem n.l. op, dat bij meerdere kinderen, die tot dan toe met hun
moeder in een inrichting vertoefden, een zwaar depressief beeld optrad
(door hem genoemd de anaclitische depressie), wanneer zij gedurende een
maand of 2-3 van hun moeder gescheiden werden. Deze kinderen hadden
allemaal de leeftijd van 0;6—0;12. Bij 19 van de 123 kinderen, die in dat
tehuis vertoefden, kon men dit ziektebeeld in ernstige vorm en bij 26 in
gematigde vorm gadeslaan. * )
Dit ziektebeeld had de volgende kenmerken:
vermindering van eetlust, achteruitgang in gewicht, slapeloosheid, temperatuurschommelingen, een verhoogde gevoeligheid voor infectieziekten,
verminderde contactbehoefte en daling van het ontwikkelingsquotiënt.
Scheiding van moeder en kind bleek een vereiste om dit ziektebeeld op
te roepen, maar daarnaast waren er nog andere factoren noodzakelijk.
Van geen betekenis bleken volgens de onderzoeker ras, geslacht en
ontwikkelingsquotiënt. Het O. Q. van de diverse kinderen lag n.l. tussen
de 91 en 133. W e l speelde volgens Spitz bij het ontstaan van de anaclitische depressie de verhouding tussen moeder en kind een grote rol,
zoals te lezen is uit de volgende tabel: **
*) Bij 28 kinderen kon geen diagnose gesteld worden en bij 50 kinderen zag men
geen depressie optreden.
**) In deze tabel zijn niet medegerekend de kinderen, waarbij Spitz geen diagnose kon
stellen. Bovendien waren er maar over 64 van de resterende 95 kinderen voldoende
gegevens. V a n deze groep is in bovenstaande tabel sprake.
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Moeder—Kind

relatie:

Goed
Intens
Zware depressie
Lichte depressie
Geen depressie

6
4
—

Slecht

Matig

Zwak

Intens

Matig

Zwak

11
—
—

—
3
2

—
7
11

—
—
2

—
-4
14

Wanneer de moeder terugkeerde, verdween het ziektebeeld weer geleidelijk; kwam de moeder niet terug dan was de eindtoestand ,,a sort of
frozen rigidity of expression" (biz. 413).
Nadat wij in het bovenstaande de ontwikkeling gedurende het eerste
levensjaar hebben nagegaan, waarbij met name bleek van hoe groot belang de aanwezigheid van de moeder is, willen wij nu gaan zien, hoe deze
kinderen zich in de volgende jaren ontplooien.
De volgende levensjaren
Met name door de onderzoekingen van de school van Bühler-Hetzer
zijn wij goed geïnformeerd over de ontwikkeling in de eerstvolgende jaren,
te weten tot het zesde levensjaar.
Wij zullen eerst enkele fenomenen afzonderlijk nagaan.
Het eerste speelobject van het kind is zijn eigen lichaam. Door het
bekijken, betasten, het in de mond steken etc. van de diverse lichaamsdelen, met name hand en voet, wordt een steeds uitgebreidere lichaamskennis mogelijk, mede door toedoen ook van de moeder, die deze spelletjes oproept en ze affectief lustvol maakt. Door deze beleving en ontdekking van de eigen lichamelijkheid wordt een beheersing, een gebruikmaking mogelijk zich o.a. uitend in het zich oprichten, staan en lopen.
Daarnaast is het lichaam het medium voor het kunnen omgaan met materiaal.
Lichaamsbeheersing opent de mogelijkheid tot overschrijding van het
eigen ik en daarmee de actieve toewending tot datgene, wat het kind
omringt.
Door het functionerend omgaan met materiaal etc. krijgt men een
steeds fijnere motorische beheersing. De kennis van en het omgaan met
het materiaal veronderstelt echter naast de primaire mogelijkheid van het
transcenderen van het eigen lichaam de tijd hebben ervoor en het aanwezig zijn van materiaal.
Het spelen
Nu blijkt echter dat er bij vele internaatskinderen te weinig speelgoed is.
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zoals ook te weinig tijd om te spelen. Er gaat n.l. veel tijd verloren, doordat zij in een groep leven en gezamenlijk met de groep b.v. naar de w.c.
gaan en vele andere verrichtingen meer tezamen gedaan worden. Daar
komt ook bij, dat volgens Gindl (19) in vele tehuizen een te grote zorg
besteed wordt aan de lichamelijke hygiëne. Bij haar onderzoekingen betreffende de tijd, die besteed werd aan de lichamelijke verzorging (L.V.)
bij de internaatskinderen (I.K.) en de gezinskinderen (G.K.), en de tijd
die overbleef tot spel (Sp), verkreeg zij de volgende gegevens:*)
L.V.

Sp.

I.K.

G.K.

I.K.

G.K.

0,50
1.15
6,45
6,51
6,55
6,29

1,32
2.30
3,19
1.55
2,36
2,08

8,34
9,27
3,32
3,37
4,20
4,50

7,02
7,16
6,59
8,16
8,49
8,56

Daarnaast moge men bedenken, dat meerdere kinderverzorgsters de
betekenis van het spelen en van het speelgoed niet inzagen en dit met
lede ogen toelieten. Dat via het spelen de drang tot zelf-verwerkelijking
gevoed wordt, zagen zij niet in. Door Hetzer (20) werd de volgende
tabel opgesteld, waarin met cijfers werd aangegeven met hoeveel voorwerpen een internaatskind (I.K.) en een gezinskind (G.K.) per dag
omging.
Levensjaar:

I.K.

G.K.

1
2
3
4
5
6

8
14
32
25
29
22

24
71
55
72
57
51

Zo kon Gindl (21 ) dan ook vaststellen dat de materiaal-beheersing bij
het internaatskind op de leeftijd van 1:3 tot 1;5 33 was, terwijl dit bij het
verzorgde gezinskind 100 was.
Het verminderd omgaan met voorwerpen, de weinige tijd die, vergeleken met het gezinskind, als speeltijd gebruikt kan worden, beperkt de
geestelijke horizon van het kind.
Een zeer frappant staaltje in deze vermeldt Chorus (22). Het betrof
*) Het cijfer voor de komma drukt de uren uit, achter de komma staan de minuten.
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een tienjarig meisje, dat vanaf haar eerste jaar in een internaat vertoefde
en daardoor weinig contact met de wereld had. Om een indruk te krijgen
van een normaal gezinsleven werd zij in een kinderrijk gezin geplaatst,
waar zij van de ene verbazing in de andere viel. Zo ontdekte zij b.v. dat
kippeneieren een witte schaal hadden, die er eerst af moest voor men ze
kon eten. Z e had in de inrichting blijkbaar alleen met afgepelde eieren
kennis gemaakt.
De sociale

ontwikkeling

De ontwikkeling van de socialiteit heeft uit de aard der zaak een zeer
grote aandacht gehad van de onderzoekers op dit gebied. Het menselijk
leven ontplooit en ontwikkelt zich in en door het contact met de medemens. Hoe kleiner het kind, hoe geringer het aantal der hem omringende
personen. Met name de figuur van de moeder als „Weckerin des seelischen Lebens" (23) wordt steeds meer onderzocht, mede ook dank zij
de groeiende inzichten betreffende het onderhavige probleem.
Het kind, dat in een inrichting opgroeit — en we richten ons met name
op het kind, dat geplaatst is in een tehuis, geleid volgens het horizontale
systeem — mist niet alleen zijn moeder, maar ook jongere en oudere
broers en zusjes. Daarnaast ligt er de feitelijkheid, dat het kind in een
groep opgenomen is van leeftijdgenootjes, groepen die meestal bestaan uit
een 15 kinderen.
Het zou van zeer groot belang zijn nader te onderzoeken of het vertoeven in een groep geen algehele of gedeeltelijke compensatie kan vormen voor het niet opgenomen zijn in gezinsverband. Uit de ons ter
beschikking staande gegevens — voormelde vraagstelling wordt echter
uitvoeriger besproken in hoofdstuk VI — lijkt het wel verantwoord in
deze een negatieve conclusie te trekken (24, 25).
Wanneer wij ons nu afvragen hoe de sociale ontwikkeling verloopt,
beroepen wij ons met name op de bevindingen van de school van BühlerHetzer. H. Hetzer (26) heeft, tellende de sociale contacten met de hem
omringenden, die het internaatskind en het gezinskind heeft, de volgende
rubrieken opgesteld:
Levensjaar:

I.K.

G.K.

1
2
3
4
5
6

25
62
169
178
133
177

137
261
243
279
263
226

—
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Zeer sprekend geven deze cijfers de achterstand in toewending weer bij
het internaatskind met name gedurende het eerste en tweede levensjaar.
Hoewel men na het tweede jaar een aanmerkelijke vooruitgang ziet in
het aantal contacten, dat gelegd wordt, is dit toch nog altijd beduidend
minder dan bij het gezinskind.
H. Hetzer wijst als mogelijke verklaringsgrond voor deze achterstand
met name op ,,die relative Affektfreiheit der Anstalt" (bid. 169). Zij
verstaat hieronder dat een kind, dat opgenomen is in een tehuis, affectief
veel minder gebonden is met de (volwassen) omstaanders, dat het dus
affectief meer in een vacuum leeft, zodat het ook minder contacten zal
aanknopen.
I. Gindl (27) is in een ander tehuis nagegaan, hoe vaak de volwassenen
contacten legden met de kinderen. Zij heeft deze nu vergeleken met die
van door haar onderzochte gezinskinderen. Zij verkreeg op deze manier
de volgende cijfers:
Levensjaar:

I.K.

G.K.

1
2
3
4
5
6

19
50
134
131
111
143

97
141
126
130
130
95

Uit deze cijfers viel te lezen, dat bij de gezinskinderen meer contacten
gelegd werden door de ouders gedurende de eerste twee jaren. Met name
in het eerste levensjaar is dit verschil opvallend, vergeleken met het internaatskind. Bij dit laatste wordt vanaf het derde levensjaar een toename
in contacten duidelijk, terwijl we bij het gezinskind een vermindering
waarnemen tegen het 5e à 6e jaar.
Daarnaast heeft Gindl, evenals Hetzer, het aantal gelegde contacten,
uitgaande van het kind, met volwassenen onderzocht en kwam zij tot deze
gegevens:
Levensjaar:

1
2
3
4
5
6
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I.K.

G.K.

6
12
35
48
23
35

40
121
112
149
133
132

Zij heeft nu de aard van deze contacten nader geanalyseerd en deelde
deze in vier categorieën in. Zo kwam zij tot de volgende bevindingen (in
percentages uitgedrukt):

Iets verzoeken:
Opheldering vragen:
Tot speelpartner maken:
Aandacht opeisen:

I.K.

G.K.

37
1
1
61

36
13
10
41

Deze tabel toont wel overtuigend aan, hoezeer het inrichtingskind nog
de aandacht opeist van de volwassenen en hoe weinig het hen in een
andere relatie kan betrekken b.v. als speelpartner, als degene, die meer
weet en die dus hun weetgierigheid kan bevredigen.
De tot nu toe weergegeven cijfers wettigen wel de volgende conclusie,
dat — vergeleken bij een gezinskind — het contact van de volwassene
met het internaatskind, zoals ook omgekeerd, duidelijk in frequentie minder is, en dat, als er contact komt, dit overwegend bij het internaatskind
bestaat uit aandacht vragen.
In de Amerikaanse en Engelse onderzoekingen, zie b.v. Goldfarb (28)
en Lowrey (29), die deze meer quantitatieve rubricering niet geven, leest
men over de volgende gedrags-vormen: angst, rusteloosheid, agressiviteit,
ongedurigheid, asocialiteit. Dit alles zou kunnen wijzen op een zich niet
veilig, geborgen, vertrouwd, bemind weten.
Zij hebben de intimiteit van een gezin niet gekend. Zo is het begrijpelijk, dat deze kinderen ook op latere leeftijd geen of weinig inzicht hebben
in de gezinssituatie. Een frappant voorbeeld hiervan geeft I. Frye (30).
,,Emmy is negen jaar oud en nooit in een gewoon gezin geweest. Zij
heeft haar leventje tot nu toe op diverse kostscholen doorgebracht. In
de godsdienstles worden de sacramenten gevraagd. Iemand noemt het
huwelijk. „Huwelijk, wat is dat?" komt Emmy. Mia reageert onmiddellijk: „Als je gaat trouwen", en de juffrouw vult aan: „Als een jongen en
een meisje gaan trouwen, dan gaan ze bij hun vader en moeder weg en
dan gaan ze in een ander huis wonen, en dan worden ze ook vader en
moeder". Emmy: „Kun je niet met je broertje trouwen?" „Nee, dat kan
niet". „Waarom niet? Ik wil niet graag met zo'n hele vreemde". „Maar
die ken je dan heel goed. Dat is geen vreemde". „Ik wil niet trouwen.
Bent U getrouwd?" De anderen verontwaardigd „Hoe kan dat nou?"
„En de zusters?" ,,De zusters gaan nooit trouwen", Emmy: „O, gelukkig!" Zij heeft n.l. laatst gezegd, dat ze zuster wil worden, want: „Ik
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heb toch niemand thuis". W a t nu eigenlijk een gezin betekent, de onderlinge verhouding van ouders en kinderen, de eigen sfeer, die ieder gezin
heeft, al hetgeen anderen uit eigen ervaring kennen, ligt helemaal buiten
Emmy's begrippen."
Er zijn weinig gegevens over de wijze van samenspelen en de aard
van het spel bij de internaatskinderen. Alleen in het boekje van D. Burlingham wordt er een apart hoofdstuk aan gewijd. Zij begint met een
algemene uiteenzetting over de structuur van het internaat. Zij wijst hier
op de noodzakelijkheid sociaal te moeten worden op een leeftijd, waarop
kinderen normaal gesproken dit nog niet zijn (en nog niet behoeven te
zijn). Door het verblijf in een groep met leeftijdgenootjes, het gemis van
een moeder, moeten zij enerzijds meer voor zichzelf opkomen, anderzijds
meer rekening houden met de eisen van de anderen. Hoewel er velerlei
contactvormen zijn, variërend van jalouzie, haat, afgunst, rivaliteit tot
hulp, troost, steun en liefde, wijst zij met name op de vele agressief getinte verhoudingen.
Deze literatuurervaring werd ons bevestigd door de werkers uit de
practijk. Z o was de bevinding van een directrice, die een jarenlange ervaring had met dit soort kinderen, dat de onderlinge verhouding overwegend van jaloerse aard was.
Twee maatschappelijke werksters, die geruime tijd in kindertehuizen
gewerkt hadden, deelden ons het volgende mede: ,,Deze kinderen vinden
elkaar moeilijk in het spel en de helft van de tijd hebben zij ruzie". Als
een van de belangrijkste oorzaken gaf de eerste het gemis van eigen bezittingen aan: „uitgezonderd een busje of doosje".
De tweede, een groep beschrijvend van 18 kleuters, gaf als algemene
slotconclusie: „Homo homini lupus. Z e trokken elkaar letterlijk de haren
uit het hoofd. Bijten deden ze ook".
In de literatuur is er een schijnbare tegenspraak te lezen betreffende
de grondinstelling van het sociale gedrag bij internaatskinderen. Terwijl
Bowlby(31) de „affectionlessness" beschrijft, de koude, gevoelloze,
harde kinderen, die voor zichzelf leven, en meer a- dan anti-sociaal zijn,
geeft Goldfarb als zijn mening weer, dat de inrichtingskinderen „crave
affection". (32). De onbevredigdheid door het gemis aan een vaste moederfiguur doet hen zich psychisch, vaak ook somatisch, vastklampen aan
iedereen die maar in aanmerking kan komen voor de functie van moeder.
Hun honger naar een vaste binding doet hun onophoudelijk zoeken. Wij
zullen later dieper op deze o.i. schijnbare tegenspraak ingaan en aantonen, dat de voormelde gedragspatronen de twee extreme reactievormen
zijn op de ervaren liefdesfrustatie.
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De

spraakontwikkeling

Zeer grote aandacht is besteed aan de verlating van het spreken. Met
een monotone regelmaat vindt men bij schrijvers deze ervaring. Het
gezinskind begint te spreken op een leeftijd van 1 ^ à 2 jaar, dit in schrille
tegenstelling met het internaatskind, waar dit gemeenlijk pas tegen het
derde jaar aanvangt. Het aantal woorden en de keuze der woorden, die
het kind leert, hangt in zeer sterke mate af van de omgeving.
W a t zien wij nu bij de internaatskinderen?
Gedurende het eerste levensjaar bemerkt men bij hen reeds dat zij „less
vocal" zijn. Zij liggen stil, bewegingloos en geluidloos in hun bed. Later
wanneer zij groter zijn en overdag groepsgewijze in dagverblijven vertoeven, missen zij de oudere kinderen, waar zij veel van zouden kunnen
leren. I. Gindl (33) heeft dienaangaande een interessante ervaring op
kunnen doen. In een kindertehuis werd geprobeerd deze spraakachterstand in te halen door extra-pogingen van het leidend personeel. Het
baatte echter niet veel, doch door toevallige omstandigheden verbleven
er gedurende enige tijd normale kinderen, die wat ouder waren en goed
spraken. Dit had tot gevolg dat de achterstand bij de internaatskinderen
inliep. Bovendien bleek volgens Burlingham (34), dat, wanneer zij kinderen in een gezin plaatste, deze na enkele weken bijleerden wat normaliter in het tehuis maanden duurde. Daartegenover bemerkte zij een achteruitgang bij reeds sprekende kinderen, wanneer zij gedurende de afwezigheid van de moeder in een tehuis werden geplaast.
Wanneer wij uit de literatuur over het spreken (35) de vormende en
geestelijk verrijkende functie ervan vernemen, en met name het ook als
een ideaal medium zien om in contact te treden met de ander, kunnen wij
de achterstand bij deze kinderen niet ernstig genoeg nemen.
Test-psychologische

bevindingen

Het is dan ook duidelijk, dat deze vertraagde en gestoorde ontwikkeling betreffende lichaamskennis en beheersing, omgang met materiaal,
sociaal gedrag en spraakontwikkeling een achterstand te zien geeft, wanneer men deze kinderen test-pschologisch onderzoekt. Bij de bespreking
van de bevindingen van Spitz, Schraml, Durfee en Wolf zagen wij reeds
de geleidelijk aan toenemende achteruitgang. Ook de andere onderzoekers, waarvan de bevindingen in het werk van Bowbly vermeld worden, komen tot soortgelijke uitkomsten. Wij willen daaruit alleen nog het
onderzoek van Goldfarb vermelden.
Goldfarb (36) heeft een aantal kinderen onderzocht in de leeftijd van
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34-35 maanden, van wie de ene helft in een tehuis was opgevoed en de
andere helft vanaf de vierde maand in pleeggezinnen. Hij onderzocht
hun intelligentie met behulp van de Stanford-Binet test en vond een verschil van 28 punten. Het gemiddelde I.Q. van de pleegkinderen was 96
en van de gehospitaliseerde 68.
Paedagogische

maatregelen

De mening, dat het verblijf in een tehuis een achterstand en scheefgroei in diverse functies van de persoonlijkheid teweegbracht, heeft vele
onderzoekers genoopt middelen tot een vermindering resp. voorkoming
van de psychische laesies te zoeken. Daar men met name de waarde van
de band tussen moeder en kind had leren zien, werden b.v. in diverse
ziekenhuizen voor kinderen meer bezoekuren aan de moeder gegeven. Ook
propageert men — met name in America — de aanstelling van een W e l fare-werkster, die zich alleen met de kinderen occupeert, met hen speelt
etc. (37). In kindertehuizen met hun nogal strakke uniforme leefwijze,
nopend derhalve tot een gedwongen sociale aanpassing en dus tot nivellering, probeert men steeds meer het gezinssysteem te imiteren (38). Men
wil de groepen zo klein mogelijk houden (max. 15 kinderen) en probeert
het veelvuldig wisselen van personeel tegen te gaan.
Op grond van enkele onderzoekingen werd de juistheid van deze werkwijze experimenteel aangetoond. Zo hebben Roudinesco en Apell (39)
aan 11 kinderen in de leeftijd van 19 maanden tot 3;8 jaar meer individuele zorg en aandacht laten besteden. Daarbij bleek, dat wanneer men
deze kinderen naderhand opnieuw met een ontwikkelingstest onderzocht,
het O.Q. in vele malen frappant gestegen was. Z o werd b.v. na drie
maanden behandeling het O.Q. van een kind, dat eerst 37 was geweest, 70
en bij een ander kind van 2 · ^ jaar werd, na een jaar behandeling, het
O.Q. 100, terwijl dit een jaar geleden niet te onderzoeken was. Terecht
schrijft Bakwin (40) dan ook, dat de vlugheid, waarmee de symptomen
van het hospitalisme verdwijnen, wanneer een klein kind in een liefdevol
home wordt opgenomen, verbazingwekkend is.
Blijven deze kinderen echter gedurende enkele jaren in een kindertehuis, dan tonen follow-up en retro-spectieve studies, dat de persoonlijkheidsontwikkeling bij deze kinderen niet gaaf verloopt. Met name op
sociaal gebied kunnen zij zich niet handhaven. Zij zijn niet in staat zich
aan te passen aan de eisen, die de maatschappij hen stelt, komen vaak in
botsing met de gemeenschap en vervallen soms tot anti-sociale daden.
Ons resten nog enkele vragen.
In het begin van dit hoofdstuk hebben wij met name de kinderen be24

schreven, die vanaf de geboorte in een tehuis werden opgevoed. Men kan
zich nu afvragen of wij de reeds beschreven stoornissen zien bij kinderen, die op oudere leeftijd in een tehuis werden geplaatst. Bovendien, hoe
lang moet het kind in een tehuis vertoeven, wil het verblijf meer dan een
tijdelijk schadelijke invloed uitoefenen?
Door J. Robertson werd een film uitgegeven getiteld: ,,A two years
old goes to the hospital". Het betrof een meisje, Laura geheten, dat vanwege de operatie aan een navelbreuk voor 8 dagen in een ziekenhuis
moest worden opgenomen. Naarmate zij langer in een ziekenhuis verbleef, zag men een steeds toenemende depressieve stemming, een meer
terugtrekken op zich zelf en dus zich afsluiten voor de ander. Wanneer
haar moeder op bezoek kwam, uitte Laura steeds minder vreugde naarmate zij langer in het ziekenhuis was. Het meisje, eenmaal weer thuis
gekomen, herstelde zich echter binnen enkele weken weer. Het is zeker,
dat dit verblijf traumatisch gewerkt heeft, zij het niet langdurend.
H. Hetzer (41 ) is eveneens van mening, dat een verblijf van enkele
weken met name bij kinderen in het Ie levensjaar al duidelijk schadelijke gevolgen met zich mee gaat brengen, zij het wel dat deze gemeenlijk weer voorbijgaan. Het is ondoenlijk exact een termijn vast te stellen
waarbinnen een verblijf in een tehuis blijvende schade toebrengt. De
persoonlijkheidsstructuur van het kind, de leeftijd en duur van plaatsing, de aard van het tehuis, zij allen bepalen mede of dit kind er blijvende schade van ondervindt en ook van welke aard deze is. W e l hebben Goldfarb, Bender en Lowrey (42) als hun mening gegeven dat „after
three years of institutionalization the changes effected are irreversible".
Toch blijkt uit recente onderzoekingen (43) dat veel van de vroegere
stoornissen voorkomen kunnen worden als men maar zorgt dat aan één
leidster enkele kinderen worden toevertrouwd. Eveneens is een continuïteit van de personeelsstaf in deze per se een vereiste. De mogelijkheid
ontstaat nu immers dat de leidster kan gaan fungeren als substituutmoeder.
Het vraagstuk van het hospitalisme vereist nog steeds een minitieuse
follow-up studie. Door de laatste onderzoekingen immers kan men zich
afvragen of de boven beschreven stoornissen inhaerent zijn aan de inrichtingssituatie als zodanig, of alleen maar een gevolg zijn van de toenmalige situatie. Meer dan nu gebeurt zal men in de toekomst dan ook
bij de bestudering van de in een tehuis verblijvende kinderen een nauwkeurige analyse moeten geven van het tehuis zelf, van de personeelswisselingen waar het kind de gevolgen van ondervonden heeft, van de
grootte van de groep waarin het geplaatst is etc.
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Follow-up

studies

Voor zover door ons kon worden nagegaan, is het aantal artikelen,
dat de latere gevolgen van het verblijf in een internaat bestudeert, zeer
gering. Hoewel dit soort onderzoekingen op speciale moeilijkheden stuit
— het is immers vaak een terug-redeneren — is het o.i. van onmiskenbaar belang. Of een langdurig verblijf wel zo infaust is, is alleen verantwoord te poneren op grond van follow-up-studies.
Wanneer wij immers bij een kind met stoornissen de achtergronden
willen blootleggen, van waaruit deze stoornissen te begrijpen zijn, zullen
wij moeten nagaan hoe de actuele situatie is, waarin dit kind zich nu
bevindt en of hier de verklaringsgrond ligt van het gestoorde gedrag.
Meerdere malen blijkt in de practijk dat het heden een onvoldoende verklaringsgrond is en dat wij naar vroeger moeten gaan om de oorzaken
te vinden. Ten aanzien van het door ons te behandelen thema of n.l. de
stoornissen bij het schoolkind alleen of grotendeels te verklaren zijn uit
het verleden, zullen wij dus moeten weten hoe de huidige paedagogische situatie is. Hoe beter deze is, hoe meer wij naar vroeger moeten
zoeken om de oorzaken te vinden.
Het komt ons wel als wenselijk voor de bevindingen van de auteurs
te vermelden, die zich met het onderzoek van schoolkinderen hebben belast, die vroeger in een tehuis zijn geweest. Van W . Goldfarb zijn ons
twee artikelen bekend, daarnaast is nog vermeldenswaard het artikel van
M. Loosli-Usteri ,,Le test de Rorschach" (44). In dit artikel beschrijft zij
haar bevindingen ten aanzien van een door haar ingesteld onderzoek bij
een groep jongens. Deze waren 10-15 jaar oud en bevonden zich tijdens
het onderzoek in een tehuis, zij het niet allemaal vanaf hun geboorte.
Over hun levensloop wordt weinig vermeld. Zij waren in het tehuis opgenomen vanwege sociale omstandigheden en niet vanwege gestoorde
gedragingen. Zij vergeleek haar gegevens betreffende het onderzoek van
de 21 in het tehuis verblijvende jongens met 63 gezinskinderen, die stamden uit een normaal gezin en waarvan uit de levensloop geen opvallende
karaktereigenschappen te vermelden waren. Als onderzoekmethode gebruikte zij de Rorschach-test.
De aldus verkregen gegevens noopten haar tot de slotconclusie, dat de
kinderen in het tehuis in hun mentale en psychische ontwikkeling bepaalde eigenaardigheden vertoonden, die volgens haar te wijten zouden
zijn „à l'éducation en série".
Op grond van haar gegevens kon zij de jongens uit het tehuis in twee
groepen indelen:
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1. Een groep kinderen was in hun ontwikkeling achter gebleven. Het
waren de geinfantiliseerde, de timide jongens. Zij vertoonden een bemoeilijkte aanpassing.
2. De andere groep vertoonde zwaardere i.e. neuropathische stoornissen.
Deze kinderen hadden een sterke oppositie-tendens, waren „intellektuell gehemmt" en leden aan enuresis nocturna.
Beide groepen hadden een niet normaal verlopende affectieve ontplooiing gemeen en een verminderde toewending naar buiten. Eenmaal
gemaakte contacten werden zeer gemakkelijk verbroken door hun sterke
zelfbetrokkenheid.
Toch zijn deze gegevens in vele opzichten van beperkte waarde, omdat
diverse belangrijke punten niet genoemd zijn. Over de erfelijkheid wordt
niet gesproken, de gezinsomstandigheden, waarin deze kinderen tevoren
vertoefd hadden, waren niet onverdeeld gunstig, en ook missen wij exacte
gegevens betreffende de datum van opname. En verder is het te betreuren, dat alleen maar gebruik gemaakt is van één test, ook al is dit de
Rorschach.
Uitvoeriger zijn de onderzoekingen van Goldfarb (45). Hij onderzocht
een groep schoolgaande kinderen, die in de eerste levensjaren in een
tehuis vertoefd had en daarna in een pleeggezin was opgenomen. Hij vergeleek deze met een even grote groep n.l. 40, die op zeer jonge leeftijd
in een pleeggezin opgenomen was en er nog steeds vertoefde. Z o onderzocht hij in totaal 80 kinderen.
Zijn eerste algemene bevinding was, dat elk internaatskind in meerdere
of mindere mate gedragsmoeilijkheden vertoonde, terwijl dit maar bij driekwart was van de pleegkinderen.
Bij de internaatskinderen bleek in sterke mate een ,,Iove-demanding
behavior" voorhanden. Bij 37 % was er sprake van een ontwikkelingsachterstand, terwijl dit maar bij Z·^ % was bij de pleegkinderen. Leermoeilijkheden kwamen voor bij 4 2 · ^ % der internaatskinderen en bij 15 %
van de pleegkinderen.
In zijn 2e artikel beschreef hij de uitkomsten van zijn onderzoekingen
bij kinderen op oudere leeftijd (46). Hierbij maakte hij gebruik van een
uitgebreide testbatterij. Het betrof een groep van 15 kinderen, 8 jongens
en 7 meisejs, die 10-14 jaar waren. Zij waren de eerste drie jaar in een
tehuis opgevoed en daarna geplaatst in een pleeggezin (Groep I). Daarnaast onderzocht hij 15 kinderen van dezelfde leeftijd, die na ongeveer
14 maanden thuis geweest te zijn, direct in een pleeggezin waren geplaatst
(Groep II). De beide groepen kinderen leefden in ongeveer dezelfde milieu's.
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Goldfarb bemerkte bij het afnemen van de anamnese, dat bij Groep I
veel meer leermoeilijkheden op school voorkwamen dan bij de tweede
(n.l. 80 % tegen 13 % ) . Het ging niet goed in de klas ofwel zij moesten
naar een school met gemakkelijker onderwijs. Het gemiddelde I.Q. uit de
intelligentietest was voor groep I 72 en voor groep II 95. Zowel verbaal
als niet-verbaal waren de eersten achter. Tijdens het afnemen bleek hun
„unreasoned behavior". Zij gedroegen zich erg passief, dachten niet na
over de gestelde opgave, maar gaven zomaar een antwoord. Hun abstractie was matig, hun hele niveau lag meer op een concreet plan. Goldfarb zag dit als een symptoom van de totale „primitivization" van de persoon. Hun sociale rijpheid, onderzocht met de Vineland social maturity
scale, was 79 en bij de groep pleegkinderen bedroeg dit 98. Zij waren verder angstiger, agressiever, minder spraakzaam en nogal apathisch. Zij
zochten minder contact, waren gevoelsarmer in hun uitingen, maar hadden
wel een sterke behoefte aan genegenheid. Goldfarb meent, dat in vele
opzichten dit beeld overeenkomt met de schizoïdie. Zijn conclusie luidt,
dat, hoewel deze kinderen nu al jaren zijn opgenomen in een pleeggezin,
de stoornissen in de persoonlijkheidsontwikkeling te wijten zijn aan „maternal deprivation" gedurende hun eerste kinderjaren.
In nog een ander artikel geeft Goldfarb (47) de gegevens van het Rorschach-onderzoek weer van deze twee groepen van kinderen. Zijn bevindingen waren de volgende:
In het aantal antwoorden alsook in de localisatie was er geen verschil.
Het gemiddelde F + % bij de internaatskinderen was 43 en dat bij de
pleeginderen 75. Het aantal pure kleur-antwoorden en kleurvorm-antwoorden was talrijker bij de internaatskinderen, hun originele antwoorden
waren overwegend negatief te beoordelen. Verder hadden zij weinig vulgairduidingen. Zij hadden ook meer dG's.
Zijn conclusies luidden: Hun waarneming staat op een laag, primitief,
weinig gedifferentieerd niveau. Zij vertonen een gemis aan een critische,
stelling-nemende houding ten opzichte van het hen omringende. Ook in
het emotionele leven tonen zij een grote onrijpheid en gemis aan beheersing. Hun sociabiliteit is eveneens achtergebleven.
Samenvatting
Na vermelding der uitkomsten van verschillende onderzoekers, willen
wij thans omwille van de overzichtelijkheid hun gegevens samenvatten.
Het vraaagstuk van de schadelijkheid van de ontwikkeling van het kleine kind in een kindertehuis is met name in de twintigste eeuw wetenschappelijk onderzocht.
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In de voorafgaande eeuwen werd dit wel intuïtief aangevoeld, maar
nu worden deze kinderen bestudeerd via observatie, tests en in vergelijking met gezinskinderen.
Naast een met name vroeger hoge mortaliteit, zag men een verlating
en deformatie van diverse functies. Het meest op de voorgrond tredend
was wel de gestoorde socio-affectiviteit. Bowlby benadrukt in deze het
sociaal ontoegankelijke, Goldfarb de ongestilde liefdeshonger. Uit followup studies bleek dat ook op latere leeftijd deze stoornissen voortduurden.
Wanneer men zich afvraagt, op grond waarvan deze ontwikkelingsstoornis tot stand komt, dan hebben de onderzoekingen van Spitz e.a.
duidelijk de betekenis van de moederfiguur naar voren gebracht. De betekenis van de vaderfiguur en van broers en zusjes en van het eigen home
werd practisch niet gesteld. Het is echter de vraag of dit laatste niet te
weinig onderzocht is. Het zou in deze van zeer groot belang zijn exacte
gegevens te hebben betreffende de ontwikkeling van die kinderen, die
leven in tehuizen welke geleid worden volgens het verticale systeem.
De mening, dat vooral de tweede helft van het eerste levensjaar als de
meest schadelijke plaatsingsperiode moet worden aangehouden, is door
de onderzoekingen van Schraml e.a. niet bevestigd. Hoe echter precies
de verdere ontwikkeling verloopt van b.v. een driejarig kind dat op deze
leeftijd in een tehuis wordt geplaatst, is nog te weinig onderzocht. Toch
is het van belang nauwkeurig te weten tot op welke leeftijd scheiding van
thuis traumatisch werkt.
Na dit alles kan men zich de vraag voorleggen of het gewenst is nog
eens expliciet een onderzoek te wijden aan de nadelige gevolgen van het
vertoefd hebben in een internaat.
Wij menen van wel, en dit om meerdere redenen:
1. Het aantal onderzoekingen in deze is, zoals we gezien hebben, nog
van beperkte aard.
2. Wij hebben onze kinderen aan een serie tests onderworpen, waardoor
wij in staat waren een breder inzicht te verkrijgen in hun persoonlijkheidsstructuur.
3. Wij beschikken niet alleen over 25 Protokollen van schoolkinderen,
die als klein kind in een tehuis zijn geweest, maar eveneens over 25
Protokollen van gezinskinderen, die te vatten zijn onder de noemer
affectieve verwaarlozing. Na al het voorgaande, waarbij regelmatig
gesproken werd over een tekort in de affectieve opvang, lijkt ons de
keuze van de vergelijkingsgroep voor zichzelf sprekend. Door onderlinge confrontatie van onze bevindingen menen wij nu een dieper
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beeld te kunnen ontwerpen betreffende
internaat is geweest.
In het hiernavolgende hoofdstuk willen
lezer voorleggen om aan de hand van deze
van het gehospitaliseerde schoolkind door te
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het schoolkind, dat in een
wij onze casuïstiek aan de
gevallen in de problematiek
dringen.
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HOOFDSTUK II
E I G E N CASUÏSTIEK
Paragraaf 1
Bij de bestudering van een bepaalde vraagstelling kan men op verschillende wijzen te werk gaan. Men kan b.v. uitgaan van een groot aantal gevallen, waarvan de uitkomsten nu statistisch verwerkt worden. Op
grond van deze verkregen statistieken is het mogelijk bepaalde conclusies
te trekken. Bij deze werkwijze gaat het niet primair om dit individu in zijn
uniekheid, maar in hoeverre hij zich laat invoegen in die reeks individuen,
waarvan wij een aantal trekken in hun onderlinge samenhang hebben
onderzocht. Op deze wijze werkend probeert men zoveel mogelijk het
toeval uit te sluiten. Is deze methode bij de natuurwetenschappen veel in
gebruik, voor de psychologie menen wij echter dat zij bepaald ontoereikend is, omdat het individueel-menselijke gedrag en beleven zich maar
zeer onvolledig laat vastleggen in maat en getal.
Tegenovergesteld aan deze meer kwantitatieve methode, waarbij het om
de hoeveelheid gaat, is de bestudering en wetenschappelijke doorlichting
van één praegnant geval of verschijnsel. Dit is een andere methode om
bepaalde phaenomenen, b.v. het schaamtegevoel, in zijn zin en betekenis
naar voren te laten komen.
Indachtig echter de woorden van Goethe aan Eckermann: „Den einzelnen Fall, und die Ausnahmen, das sind die Millionen anderer Fälle",
waaruit blijkt dat een praegnant geval zeker niet zomaar voorhanden is,
hebben wij een tussenweg gezocht. Wij willen n.l. 5 gevallen uitvoerig
weergeven en in het volgende hoofdstuk de gemeenschappelijke uitkomsten van nog 20 andere vermelden. Het komt ons voor dat wij, door deze
werkwijze te volgen, in staat zijn het gemeenschappelijke van het individuele te onderscheiden. Wij hebben nu de mogelijkheid tot onderlinge
vergelijking en confrontatie, tot het zien van de overeenkomsten en verschilpunten. Bovendien hebben wij nog een vergelijkingsgroep van eveneens 25 kinderen ingelast, die op het M.O.B, onderzocht zijn en gerubriceerd werden onder de noemer: affectieve verwaarlozing.
In dit hoofdstuk zullen wij van vijf gevallen uitvoerig de gegevens van
de levensgeschiedenis en van het psychologisch onderzoek weergeven, om
dan in het volgende hoofdstuk de gegevens van de overige twintig gevallen samen te vatten. Deze methode leek ons des te gewenster, daar wij
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niet over al die gegevens konden beschikken, die wij graag zouden willen
hebben. Objectieve gegevens als b.v. het tijdstip, waarop het kind begon
te lopen, zindelijk werd, begon met spreken, waren vaak niet te achterhalen. In vele gevallen was de moeder niet in staat deze gegevens te verstrekken, daar zij het kind niet altijd persoonlijk had opgevoed.
Bij de selectie van de gevallen, hebben wij ons laten leiden door bepaalde criteria. Z o werden uitgeschakeld:
a. Kinderen, die in een internaat geplaatst waren vanwege hun gestoord
gedrag thuis. Het betrof dan vaak nerveuze, psychopatische kinderen.
Het zou hier moeilijk zijn precies na te gaan, wat de gevolgen waren
van het opgroeien in een internaat.
b. Kinderen, waar bleek dat een ongunstige erfelijke aanleg in de familie
aanwezig was. De mogelijkheid, dat deze ongunstige erfelijkheid zich
manifesteert, is dan immers niet uit te sluiten. Het vraagstuk van de
mogelijke erfelijke beïnvloeding van de verwekker, die meestal onbekend is voor de onderzoeker, wordt later besproken.
c. Kinderen, die blijkens het intelligentie-onderzoek als oligophreen beschouwd konden worden en waarbij geen sprake was van een verstandelijke verwaarlozing, van een pseudo-oligophrenie dus. Hier immers krijgt men door dit intelligentie-deficit al een min of meer gestoorde persoonlijkheidsuitgroei.
W e l hebben wij opgenomen:
a. Normale kinderen, die minimaal drie maanden in een internaat vertoefd hebben. Deze minimum duur kwam ons aannemelijk voor als
een mogelijk chronisch ongunstig werkende factor in de verdere persoonsontplooiing.*) Wij hebben alleen maar die kinderen onderzocht,
waar het moment van de opname vóór het 6de levensjaar viel.
b. Kinderen bij wie het medisch onderzoek geen somatische stoornissen
aan het licht bracht, die mede aansprakelijk geacht zouden kunnen worden voor de gevonden gestoorde persoonlijkheidsstructuur. W a a r dit
medisch onderzoek nog niet was gebeurd door de huis- of schoolarts,
werd dit verricht door d ì aan het M.O.B, verbonden zenuwarts (de
heer B. J. Paanakker).
Tenslotte moge nog opgemerkt worden, dat wíj niet expliciet nagegaan
zijn in welk tehuis het kind gedurende kortere of langere tijd vertoefd
heeft. Dit komt ons zeker als een beperking voor.
Op het einde van dit hoofdstuk zullen wij enkele algemene kenmerken
naar voren brengen, die wij vonden bij de 5 weergegevens gevallen.
* ) Zie b.v. J. Aubry: La Carence de soins Maternels, biz. 74.
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CASUS I

Medio 1953 kwam een stiefvader op het M.O.B, om zijn 7-jarige zoon
Jan te laten onderzoeken. Het kind zou frequent masturberen, niet enkel
's ochtends, als hij wakker in bed lag, maar ook overdag. Dit gebeurde
eveneens op school, waar ook de meester het al gemerkt had. Wanneer
hij zulks doet, zit hij met zijn ogen dicht en schijnt helemaal in het gebeuren op te gaan.
Bij het nagaan van de levensgeschiedenis gaf deze het volgende beeld:
Jan is op 12 juni 1946 geboren uit een buitenechtelijke verhouding. De
moeder, die een ernstig gestoorde indruk maakt, is in een tehuis voor
ongehuwde moeders bevallen. De verwekker was een Nederlands militair, die daarna spoorloos is verdwenen.
Jan is verder in dit tehuis, waar een kinderafdeling aan verbonden was,
opgevoed, tot zijn vijfde jaar. Ofschoon moeder in dit tehuis als dienstmeisje werkte, kreeg zij niet voldoende tijd om veel met Jan om te gaan.
Vooral nadat de borstvoeding afgelopen was, welke drie maanden geduurd heeft, werd het kind overwegend verzorgd door het verplegend
personeel.
Jan zou op tijd zijn gaan lopen, maar het duurde langer dan gewoon
eer hij zindelijk was. Ook spreken deed hij zeer laat en volgens moeder
lang onduidelijk (ongearticuleerd).
Moeder weet weinig over Jan's gedragingen te vertellen, omdat zij hem
gemeenlijk maar een half uur per dag zag n.l. als zij haar boterhammen
opat. Wel viel het haar op, vooral toen hij nog klein was, dat hij veel lustiger en spontaner werd zo gauw hij haar opmerkte.
Hoe Jan in de groep was, of hij goed luisterde naar de leidster, of hij
zichzelf goed kon bezighouden, zijn vragen die zij niet weet te beantwoorden. W e l wist zij, dat hij tegen zijn derde jaar begon te masturberen,
zij het nog niet frequent.
Toen Jan vijf jaar was, is zijn moeder getrouwd met een ongeschoolde
arbeider, die de voorgeschiedenis in zijn geheel kende en Jan aannam. Uit
dit huwelijk is een jaar later, in juli 1952. een meisje geboren.
Door de sexuele stoornis van de jongen verdraagt zijn vader niets van
hem. Deze heeft altijd op- en aanmerkingen en slaat er vrij gauw op. In
huis wordt Jan door zijn vader steeds geobserveerd. Als hij zich niet rus35

tig gedraagt, moet hij in de hoek staan; staat hij dan nog te draaien, dan
moet hij op de knieën en zonodig met de handen nog omhoog. Hierdoor
komen er ruzies tussen man en vrouw, daar deze laatste nog steeds veel
van Jan houdt en hem in alles beschermt.
Zijn gedrag thuis is erg ongezeggelijk. Hij reageert niet op straf, is
stiekum en steelt veel snoep. Hij kan zich niet lang met iets bezighouden,
maar kan alleen maar alles stukmaken. Echt spelen doet hij niet. Hij
maakt een grote rommel door onophoudelijk met alles te komen aandragen wat hij heeft. Slechts na herhaalde aanmaningen ruimt hij het weer
op. Verder is hij uitermate druk, beweeglijk en praat aan een stuk door
op een kinderachtige toon.
Over zijn gedrag op school is het volgende te vermelden:
Vanwege zijn onrustig gedrag kan hij geen vriendjes houden. De overige kinderen laten hem links liggen, tenzij hij snoep heeft. Sinds er controle op zijn handen wordt uitgeoefend vanwege zijn masturbatie, zit hij
veel met zijn onderlichaam langs de bank te schuiven.
Hij heeft niet veel interesse voor het schoolwerk. Jan presteert daarom
niet veel, mede omdat hij zich niet lang met iets bezig kan houden. De
punten op zijn rapport zijn dan ook over de gehele lijn slecht, zodat hij
zeker zal moeten doubleren.
Bij het psychologisch onderzoek — Jan was toen 7 ; 1 — kwamen de
volgende gegevens naar voren.
Intelligentie-onderzoek
Zijn verstand, onderzocht via de Terman-Merill test, ligt op zwakbegaafd niveau. Hij behaalde een I.Q. van 89.
Het testprofiel gaf een harmonisch beeld.
Test no.

1

Jaar VI
Jaar VII
Jaar VIII

+
_

2

+
_
_

_

3

4

5

+
+

+
_

+
+

_

_

6

~^l·
_
_
_

Bij qualitatieve analyse bleken met name de geheugenproeven van jaar
VII zeer slecht gedaan te zijn. In de tweede en derde opgave confabuleerde hij overwegend nieuwe cijfers. De drie andere subtests, hoewel verkeerd opgelost, waren „net" fout, doordat er b.v. maar 2 opgaven goed
gedaan waren in plaats van de vereiste drie (VII-1). Enigszins bevreemdend is wel, dat hij subtest no. 5 — de analogieproef — goed doet. In
deze opgave verzoekt men de proefpersoon niet vrijuit te associëren op
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een gedeeltelijk gegeven zin, maar het associatie-verloop is gebonden
door de reeds gegeven opdracht. Daar Jan al de 5 opgaven goed doet,
wijst dit zeker wel op een mogelijk geordend verloop van zijn voorstellings- en denkleven, iets, dat gezien de uitkomsten van het verdere onder
zoek, terecht wat bevreemdend genoemd mag worden; men denke in deze
b.v. maar aan de geheugenproeven etc.
Hij gedroeg zich tijdens de test erg ongedisciplineerd en was uiterst
moeilijk te binden. Diverse malen moest men de opgave herhalen, voordat
het goede antwoord gegeven werd. Meer dan eens sloeg het eerste ant
woord nergens op. Het is derhalve zeer waarschijnlijk dat dit gevonden
I. Q. te laag is en dat bij een gavere karakter-uitgroei het I. Q. hoger
komt te liggen.
Children Apperception

Test

In de С. А. Т. gedroeg hij zich uitermate ongericht. Wij zullen hier de
verhalen van enkele platen laten volgen:
Plaat I
„Aas en aas. Jan as en schoenpot (bedoeld wordt elke kip). ( Q . W a t
staat er op?) mannetjes. (Q. W a t doen ze?) Eten, pudding eten en aard
appelen en sla en worst en aardbeien en vlees en groente en spinazie,
perziken en appelsienen en fruit".
Op plaat II
„Aapje speelt met touw en zat op een stokje. Hij had een gaatje in
zijn broek achter moeders rok, daar gaat het achter moeders rok. De aap
jes gingen niet in het water, maar in de trein, moeder zit te naaien en
kinderen in de boom. Aapje zat op een stokje en toen ging hij met zijn
stokje naar een andere aap toe van heel ver weg, nu gaat hij op stap, daar
zei hij daar benne we weer. Uit. Dat is ook leuk".
Dit alles werd verteld in een zeer snel tempo. De jongen ratelde aan
een stuk door.
Van inhoud zijn deze verhalen zonder structurering. Er is geen onder
linge samenhang te bespeuren. Het is en- en- en. Gaat het eerste verhaal
nog over eten, met name het tweede verhaal toont het onsamenhangende
in zijn belevingswereld.
Uit de C. A. T. analyse blijkt, dat hij niet in staat is ten aanzien van
één bepaald gegeven thema zijn gedachten geordend naar voren te brengen. Hij flapt er alles uit wat in hem opkomt. In feite zijn deze verhalen
van hem dan ook eindeloos.
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Szondi
De Szondi test was niet verantwoord uit te werken, omdat Jan niet koos,
maar telkens maar een willekeurig plaatje pakte. Bovendien vond hij dit
een vervelende test en gooide derhalve maar lukraak wat plaatjes over
de tafel. Na elke afgenomen serie vroeg hij wanneer het klaar was.
Spelobservatie
In de speelkamer, waar wij hem lang zowel alleen als in gezelschap van
andere kinderen geobserveerd hebben, hield hij geen ogenblik zijn mond.
Hij heeft een sterke vraagdrang, wil alles weten en alles zien. Zijn aandacht is uitermate vlug afgeleid; niets kan hem blijvend boeien. Hij pakt
alles, begint er mee te spelen, laat het dan weer liggen en begint aan iets
anders. Hij gedraagt zich enerzijds erg onzelfstandig, doordat hij steeds
maar vragen blijft stellen. Daarnaast gaat hij zijn eigen gang en is bijna
niet te beïnvloeden. Als hij een snoepjesdoos ziet, pakt hij deze direct en
begint gulzig te snoepen. Wanneer men hem zegt de doos terug te geven,
doet hij dat schoorvoetend, na eerst er nog een volle hand te hebben uitgehaald. Als hij de doos heeft teruggegeven, probeert hij haar nog tweemaal te pakken, zeggende: „die snoepjes zijn niet van U, die zijn van
de kinderen".
In een groep opgenomen, is zijn gedrag uitermate storend. Hij wil juist
dat speelgoed hebben, waar een ander kind mee speelt. Wanneer er meisjes zijn of kleinere jongens moet hij de baas zijn. Zij moeten precies doen
wat hij wil; bij oudere jongens speelt hij een ondergeschikte rol. Niet dat
het hier dan tot een echt samenspelen komt, hij gaat wel enkele voorwerpen halen, die men aan hem vraagt, waardoor hij echter de anderen de
lust om nog door te spelen blijkt te ontnemen. Er is dan n.l. geen orde
in zijn manier van doen, het is b.v. alles aanslepen, zodat het een wirwar
van materiaal wordt. Hij laat duidelijk merken, dat hij niet graag heeft,
dat er grotere jongens komen. Hij speelt liever met meisjes met wie hij
flink kan stoeien en die hij op de grond kan gooien en op haar broek slaan.
Hij is erg jaloers, wanneer men de meisjes prijst, b.v. bij het verven,
zegt hij onmiddellijk, dat zij er niets van kunnen en dat hij veel beter kan
verven. Wanneer er een klein jongetje van 3 jaar op de speelkamer is, dat
steeds maar schreit, zegt hij: „Het is ook vreemd voor z o n klein kindje!
Moet hij nog lang blijven? Toch is hij nog lief hoor!". Als het jongetje
weggaat, zegt hij: „Goh, wat een bangschijter", loopt dan het balkon op
en roept tegen een paar mensen op straat: „Ouwe gekken".
De ene keer kan hij heel lief zijn en dit op een zeer kinderlijke wijze.
Hij gaat dan op de schoot van de proef leidster zitten, terwijl hij zijn armen
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om haar hals slaat, doch enkele ogenblikken later geeft hij haar een harde
trap tegen haar been en zegt: „lekker, net goed!". Op de fiets naar huis
gebracht drukt hij zich krampachtig tegen de assistente aan.
Echt gehoorzamen kan hij niet, hij zwicht uit overmacht voor een uitdrukkelijk verbod, maar dit heeft slechts een moment-uitwerking.
Samenvatting
Wanneer wij nu trachten te geraken tot een beeld van de persoonlijkheidsstructuur van Jan, dan bemerken wij dat hij ons verstandelijk als
zwakbegaafd voorkomt. In zijn intelligentie-protokol is echter de analogieproef goed gedaan. (VII-5). Gezien andere subtests, zoals met name
de geheugenproeven, alsook de wijze waarop de C. A. T. gedaan, en de
hele spelobservatie verlopen is, is dit zeker enigszins bevreemdend. Zij is
o.i. een gunstig teken en wijst dan op een mogelijke beïnvloedbaarheid.
Met name de spelobservatie toont ons zijn ongebonden, ongerichte instelling. Tot iets maken, iets bouwen komt hij niet. Hij loopt overal heen
en weer en is eigenlijk nergens. Daardoor kan hij ook niet geruime tijd
met iets bezig zijn; niets vermag hem blijvend te boeien. Zijn wereldbeeld
heeft iets weg van een mozaïek. Er is geen innerlijke samenhang te bespeuren in zijn gedrag, geen „Leitlinie" in zijn manier van doen. Het
geheel heeft iets chaotisch. Zodoende is het o.i. begrijpelijk, dat hij de
Szondi ook niet kan. Van deze veelheid van keuzemogelijkheden (6 maal
8 foto's) weet hij geen geordende indeling te maken in respectievelijk
sympathieke en onsympathieke foto's.
Deze wijze van omgaan ziet men ook als men zijn sociaal gedrag nagaat. Hoewel hij enerzijds wel de aandacht trekt van de volwassenen en
er bovendien erg vrijpostig tegen kan zijn, ontstaat er anderzijds toch geen
vaste binding. Hij gaat zijn eigen gang, tenzij onder sterke pressie. Hij
toont zich echter erg jaloers, als hij met meerdere kinderen op de spelkamer is en men de anderen voortrekt of dezen bijvoorbeeld prijst. Ook
met de leeftijdgenoten is er geen blijvend contact te bespeuren. Tot echt
samenspelen komt hij niet. De kleineren bebaast hij, naar de groteren
weet hij niet te luisteren, hij heeft dan zijn eigen gedachten over het verdere spelverloop, zodat hij dat van hen verstoort. In feite speelt(!) hij
alleen, zoals reeds beschreven is.
Zijn uitlatingen over het driejarig ventje, dat even op de speelkamer
was, wijzen enerzijds op een inconstantheid van zijn gevoelsleven, anderzijds toch ook op een sociaal openstaan. Opvallend is zijn sterke praatneiging, constant is hij aan het woord. Toch is er zeker met hem geen
gesprek te voeren, zijn spreken lijkt iets op een „collectieve monoloog".
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C A S U S II

Voor uitvoeriger onderzoek werd een jongen van 12 jaar, Gerard geheten, door een schoolpsycholoog naar het M.O.B, verwezen. Terwijl
het hoofd der lagere school Gerard op de school voor debiele jongens wilde
plaatsen, bleek bij het intelligentie-onderzoek, dat deze jongen niet debiel was.
Levensgeschiedenis
Zijn levensloop levert de volgende gegevens op:
Gerard is geboren op 8 juli 1941 uit een buitenechtelijke verhouding.
Nadat zijn moeder in een tehuis voor ongehuwde moeders bevallen was
en twee maanden borstvoeding gegeven had, hervatte ze haar vroegere
werk weer. De moeder wilde niet met de verwekker trouwen, omdat ze
vond, dat ze niet genoeg van hem hield. Thuis trok men zich door dit
gebeuren van haar terug. Men gaf haar te verstaan, dat ze moest zorgen,
dat ze het kind op een of andere manier kwijtraakte.
Gerard verbleef tot september 1944 in een kindertehuis (dus ruim 3
jaar). In die tijd heeft de moeder wel regelmatig contact met hem gehad
n.l. iedere avond. Gedurende het weekend was dit contact langduriger.
De moeder vond, dat het verplegend personeel te weinig met de kinderen speelde. Het lopen, spreken, zindelijk worden zou volgens moeder
op de gebruikelijke tijd opgetreden zijn. Objectieve data wist zij echter in
deze niet te geven. Na de bevrijding heeft ze het kind gedurende een jaar
bij zich genomen, doch vanwege tijdgebrek was dit zeer moeilijk. Hij
mocht toen 4 weken bij zijn grootouders van moeders zijde logeren, die
zich op aandringen van haar zusters weer met de moeder verzoend hadden. Hier echter ging de jongen bedwateren. Om hem te straffen zette
men hem in een teil koud water. Het enige wat hij zei was: „Tante mag
ik er nou uit, ik word zo koud!" Men vond daar dat hij onverschillig was,
hij trok zich nergens iets van aan. Daar hij thuis toch als een ongewenste
gast werd gezien, werd hij bij twee ongehuwde oud-tantes van hem geplaatst in Amsterdam. Bij deze twee tantes werd de jongen erg klein
gehouden en flauw opgevoed. Men kleedde hem aan en uit, waste hem
etc. Bij deze tantes is hij ongeveer 5 jaar geweest.
Toen Gerard negen jaar was, trouwde zijn moeder met een vertegen40

woordiger en kwam hij thuis. De verhouding stiefvader-zoon is meer
negatief dan positief gekleurd. Zelf praat hij over zijn vader als over een
„stijfzak".
Tegenover zijn moeder is hij zeer aanhankelijk. Hij gaat graag op haar
schoot zitten en was vooral vroeger erg aanhalig. Hij zoende haar gemakkelijk en veel.
Gerard is volgens zijn moeder nog veel te veel baby. Hij wordt lastig
wanneer hij zijn schoenen niet aan kan doen. Hij is niet uitgesproken
moeilijk of ongehoorzaam, maar wanneer men hem iets zegt of vraagt,
dringt het niet tot hem door. Hij is wel gewillig, maar uiterst traag. Er
gaat een hele tijd overheen, eer hij 's ochtends aangekleed is. Als moeder
hem dan niet nagaat, zou hij rustig met ongekamde haren de straat opgaan. Hij heeft practisch geen contact met leeftijdgenoten, speelt wel eens
met kinderen, die enkele jaren jonger zijn, maar meestal zit hij zich binnen
te vervelen. Hij begint wel eens aan een boek, maar leest het nooit uit.
W e l kijkt hij graag geïllustreerde bladen door. Verder knutselt hij soms,
speelt met blokken, doosjes etc. waaraan hij de rol van soldaten, kanonnen e.d. toebedeelt, of helpt moeder b.v. met stofzuigen. Door het leed
van anderen wordt hij geroerd, zoals bleek uit het volgende: Bij het inzamelen van speelgoed voor de geteisterde gezinnen tengevolge van de
watersnood (februari 1953) wilde zijn moeder zijn bromtol weggeven met
ander speelgoed. Opeens begon hij te huilen, „niet de bromtol, die had ik
toch zo graag aan mijn kinderen gegeven later. Ik zou dan zeggen: Zie
daar heeft papa nog mee gespeeld!" Hij vond het echter goed, dat zijn
moeder ander speelgoed weggaf. Ook verlangt hij erg naar broertjes en
zusjes. Toen hij eenmaal sexueel voorgelicht was, zei hij herhaaldelijk
tegen zijn moeder: „Moeder voel je nog niets. Kunt U het nog niet eens
proberen met vader".
W a t de school betreft is het volgende te vermelden:
Hij is in de tweede en derde klas blijven zitten. Ook in de vierde gaat
het zeer slecht. De onderwijzer klaagt vooral over zijn schriftelijk werk.
Dit zou hij zeer slordig doen, zodat het vol fouten zit. Vandaar dat het
hoofd der school hem op de b.l.o.-school geplaatst wil zien. Gerard zelf
wil per se niet overgaan, anders moet hij n.l. zwemles nemen en hij is veel
te bang om in het water ondergeduwd te worden door andere scholieren.
Intelligentie~onderzoek
De uitkomst van het onderzoek van de schoolpsycholoog was, dat
Gerard niet debiel was. De slotgegevens van de diverse intelligentie-tests
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waren: I. Q. Terman: 88, I. Q. Goodenough: 93, I. Q. Kohs: 103, I. Q.
Pintner Durost, plaatjesinhoud: 105, I. Q. Pintner Durost, leesinhoud: 78.
Het I. Q. van de plaatjesinhoud en dat van de leesinhoud leverde derhalve een verschil op van 27 punten.
Wanneer wij ons afvragen hoe dit te verklaren is, valt ons het volgende
op:
1. Het lezen vraagt een scherpere aandacht voor en opmerken van kleine
details dan de in hun algemeenheid aansprekende plaatjes. Wij gaan
er van uit, dat er geen sprake is van een legasthenie, waar trouwens
ook niets van bleek bij verder onderzoek.
2. De leesproeven vragen meer zelfstandigheid, omdat, na het geven van
de instructie door de psycholoog, de proefpersoon zelf de hele serie
opgaven moet afmaken, terwijl bij de plaatjes de psycholoog bij elke
opgave de instructie geeft. Bij dit laatste is er derhalve een voortdurend contact met de mogelijkheid tot stimuleren.
Bij het opstellen van de Pintner Durost test werden voor elke proef
afzonderlijke standaard-uitslagen vastgesteld, met de bedoeling de ruwe
uitslagen te normaliseren en de uitslagen van de proeven onderling direct
vergelijkbaar te maken.*)
Wanneer wij nu de uitslagen geven, dan krijgen wij de volgende cijfers:
Plaatjesinhoud
Woordenschat
Getallen-reeksen
Analogieën
Tegenstellingen
Logische keuze
Rekenen

154
148
142
128
170
170

Leesinhoud
137
160
122
122
128
120

Bij de beschouwing van deze cijfers blijkt wel, dat de uitslagen van de
plaatjesinhoud veel beter zijn, wat resulteert in een hoger I. Q. Er is één
uitzondering, n.l. die van de getallenreeksen, hier is de uitkomst hoger
in de leesinhoud. Wanneer wij echter bezien hoe deze opgave in de beide
tests is gegeven, dan komt ons deze uitzondering in de uitslagen begrijpelijk voor. De getallenreeksen zijn n.l. bij de plaatjestest als dominostenen afgebeeld en bij de leesinhoud als cijfers. Cijfers zijn nu voor de
•4e klas leerling gemakkelijker globaal op te nemen en zijn ook vertrouw* ) Zie de handleiding van deze test, voor Nederland bewerkt door Dr. J. Luning Prak
blz. 19.
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der geworden dan een aantal puntjes, dat nauwkeurig geteld moet wor
den en derhalve een scherpere aandacht vraagt, iets waar het Gerard
aan ontbreekt, zoals we nog zullen zien.
Deze uitslagen winnen nog meer aan duidelijkheid als wij het Termanprofiel nader analyseren.
Terman-Merrill
Ten tijde van het onderzoek was zijn kalenderleeftijd 12;6.
Het profiel was als volgt:
Test no.

I

2

Jaar VIII
Jaar IX
Jaar
X
Jaar XI
Jaar XII
Jaar XIII
Jaar XIV

+
+
+
—

+
+
+
+
+
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+
+
+

—

3
1

+
+
+
—
—
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+
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Gezien zijn kalenderleeftijd en zijn verstandelijke leeftijd van 11 jaar
behaalde hij een I. Q. van 88, zodat hij behoort tot de zwakbegaafden.
Het eerste wat blijkt bij nadere beschouwing van dit profiel is de vrij
grote spreiding, die loopt van jaar 8 tot jaar 15. Men mag hier zeker
spreken van een disharmonisch protokol d.w.z. dat de verstandelijke deel
functies niet evenredig zijn meegegroeid. De zwaarst getroffen functie
is in deze het inprenten, hier begint bij jaar IX no. 6 de eerste uitval.
Toch is bij ditzelfde jaar proef no. 3 nog goed gedaan, bestaande uit het
onthouden van figuren. Vermoedelijk kan hij zinvol of gestructureerd
materiaal beter inprenten dan cijfers, die onderling geen enkel verband
met elkaar hebben, ofwel zijn visueel inprenten is beter dan zijn auditief.
Z o blijkt ook, dat subtest jaar X no. 3 bestaande uit het lezen en naver
tellen van een verhaal goed gedaan wordt.
De woordenschat is het beste ontwikkeld en de betekenis der woorden
werd over het algemeen juist omschreven. Typerend was zijn omschrij
ving van het woord wraak n.l.: „Als iemand je moeder vermoord heeft en
je zegt: wacht maar, jou krijg ik ook wel eens". Bij verdere analyse van
de Terman blijkt dat zijn abstractie, het vermogen bij meerdere gegeven
heden algemene trekken hierin te ontdekken, zwak was. (Jaar VIII-4
goed. Jaar XI-6 fout). Het inzien van verkeerde of onmogelijke situaties.
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zijn critisch-beoordelend vermogen, was beter ontwikkeld. (Jaar XI-2 en
Jaar XII- 2 zijn beiden goed). Zijn sociale intelligentie is niet groot. (Jaar
XII-3 en Jaar XIII-4 zijn beiden fout, alleen Jaar X-4 is goed).
Ten aanzien van zijn lezen en taal is het volgende te vermelden. Hij
leest langzaam en maakt het toelaatbare aantal aan fouten. (Jaar X no. 3).
Toch was het aanvullen van zinnen (Jaar XII-6) goed, terwijl hij de
eerste van de verwarde zinnen (Jaar XIII-5) ook goeSd maakte. Zijn
taalkennis is beslist niet opvallend slecht te noemen. Ook bleken er geen
termen aanweizg te zijn om te vermoeden, dat hier sprake was van legasthenie.
Het lage I.Q. in de Pintner Durost is derhalve, na al het bovenstaande,
zeker niet primair te wijten aan zijn gebrekkig lezen. De oorzaak kan verklaard worden, zoals blijken zal, uit zijn karakterstructuur.
Al de gegevens samen wijzen op een jongen, die zeker niet debiel is,
hoogstens zwakbegaafd.
Door de schoolpsycholoog werd voor Gerard nu een uitvoeriger onderzoek naar zijn persoonlijkheidsstructuur op het M.O.B, wenselijk geacht.
Observatie
De eerste indruk is die van een wat slappe, gedweeë, weinig actieve
jongen, die erg lijzig praat met weinig modulatie in zijn stem. Hij kijkt de
anderen vriendelijk-afwachtend aan. Hij gedraagt zich erg passief, maar
geeft niet het beeld van een geremde jongen.
Szeno
Naar aanleiding van de Szeno-test, waarin hij een huiselijk tafereel
ontwerpt, schrijft hij het volgende verhaal, dat wij letterlijk weergeven:
„In de tuin".
Het is woensdagmiddag de kinderen hebben vrij nu spelen zij in de
tuin vader en W i m zijn de planten aan het verzorgen. Piet en de kleine
Jan zijn met de trein aan het spelen Joke de aap mag er in zitten. Oma
en opa zijn er ook ze kijken hoe de kinderen aan het spelen zijn Anie
het buurmeisje is met Liesje ook aan het spelen. Maar er zit ook eentje
die heel wat anders wild dat is reintje de vos die is bezieh de gans of de
kippen te krijgen hij zit al te loeren. Niemand bemerkt hem anders zouden ze hem wel wegjagen moeder komt de kinderen een beker limonade
brengen en Jantje krijgt zijn zugvles. Ze spelen nog de hele middag tot
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het 6 uur is dan roept moeder dan gaat Anie naar huis en de anderen
gaan eten Oma en Opa die blijven ook eten. E I N D E " .
Afgezien van de schrijffouten valt op het zelden gebruik maken van
punten en komma's. Het hele opstel maakt daardoor in zijn formele opbouw een weinig gestructureerde indruk. Het verhaal is overwegend positief getint, van uitgesproken sociale conflicten is geen sprake. Wei loert
op de achtergrond reintje de vos als rustverstoorder; deze wil immers de
gans of kip te pakken krijgen. Maar deze toont zich verder niet actief
en speelt derhalve in het verdere verhaal geen rol meer, is echter als stille
bedreiging wel aanwezig. Na de hele middag spelen gaan ze eten. Het
valt echter op, dat Jantje die eerst met de trein speelt, later de „zugvles"
krijgt.
Thematic Apperception

Test

Aan de hand van de T.A.T. Protokollen krijgen wij eveneens een
nadere analyse van zijn belevingswereld. In het algemeen kan men zeggen, dat de verhalen van zeer geringe omvang zijn en de themata erg
simpel uitgewerkt. Sommige verhalen zijn onsamenhangend, er lopen dan
meerdere gedachtengangen naast elkaar, zodat hij niet komt tot een eensluidend verhaal. Zo b.v. de twee volgende verhalen:
,,Een man die op een ziekbed ligt, dat een pastoor of kapelaan hem
komt bedienen, of een vrouw die bij zijn bed staat, dat ze 'm komt wekken
dat ie op moet staan!" (12 B M ) .
,,Een man die in een touw klimt voor gymnastiek of iets, of een man
die in dienst is aan het oefenen of trainen". (17 B M ) .
Hier weet hij niet te komen tot één uitgewerkt thema, het blijven
brokstukken, mogelijkheden. Hij komt niet tot een keuze, weet niet te
schiften en dan een strakke lijn in het verhaal te houden.
De verhalen, die hij wel tot een afgerond geheel maakt, tonen ons een
arme, beperkte belevingswereld. Mede bepaald door de sfeer van de plaat
zijn de verhalen nu eens neutraal, dan weer onlustvol of het tegenovergestelde. Maar de hele wijze waarop deze sfeer beschreven wordt, is
pover. Zo vertelt hij op plaat 3 BM: ,,Ze zit te huilen, omdat ze misschien
stout is geweest, nu is ze koppig". Of op plaat 8 G F : „Die zit te denken
over iets fijns, die denkt misschien, dat ze morgen jarig is, dat ze dan
cadeautjes krijgt".
Rorschach
Het Rorschach-protokol gaf de volgende gegevens:
Aantal duidingen is 27. Duur van de test is 14 minuten.
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G
D
Dd
Do
Dzw
GF—
GF + V
F

F+
F—
Ffb

4 =
=
16
=
=
5 =
=
1 =
=
1 =
=
1 =:
=
3 =
=
— 24 =
= 16 =
8 =
=
3 =
=

15%
59%
18%
4%
4%
25%
75%
89%
67%
33%
11%

Τ
Td
M
Md
Anat.
Sex.
Pfl
Pers.
Vuig.
Erlebnis type

14
5
1
3
1
1
2

=
=
=
=
=
=
=

51 %
19%
4%
11%
4%
4%
7%

2
3
0

=
=
:

7%
11 %
VA

Reactietijd per gekleurde plaat
6 sec.
Reactietijd per zwarte plaat
16 sec.
Reactietijd per plaat
: 11 sec.
Methode Morgenthaler :
positief : X en IX : omdat er zoveel kleuren op staan,
negatief : V en IV : er zit bijna geen figuur in.
Shock op I en IV.
Part.kl. = 0,37
Tot.kl. = 1,77.
Bij d e uitwerking v a n dit protokol blijkt, d a t w e op plaat I al direct een
vrij sterke E i n s t e l l u n g s h e m m u n g zien; b o v e n d i e n is hier ook d e langste
reactietijd (40 sec.) en uiteindelijk komt hij d a n tot een globale-vulgair
duiding n.l. vleermuis. Gezien a n d e r e nog n a d e r te b e s p r e k e n t e k e n e n
wijst dit alles zeker wel op een angstige-onzekere a a r d . Z o zien wij v e r d e r
d a t hij p l a a t I V als eerste onmiddellijk in d e c-stand draait, waarbij hij
zegt: „ H o o r t die niet z o ? " Hij is echter n a 7 sec. in s t a a t een duiding te
geven, die q u a vorm goed is, zij het wel vulgair ( v l e e r m u i s ) . Bovendien
w a a r d e e r t hij in d e m e t h o d e van M o r g e n t h a l e r de platen I V en V on
s y m p a t h i e k met de motivering d a t er bijna geen figuur inzit. H e t donkere
( H D ) schrikt hem af, w a n t hij k a n er niet goed ordening in a a n b r e n g e n .
E e n gevoelsmatig a a n g e d a a n w o r d e n overheerst hem. Z o zien wij ook
uit a n d e r e duidingen, hoe hij teveel in een -wat angstige gestemdheid
b e v a n g e n is. O p p l a a t II geeft hij als eerste a n t w o o r d : „ r i b b e k a s t " ( D z w )
en als d e r d e zegt hij d a n : „ Z a l ik zeggen w a t ik hiervan denk? D a t ding
d a t d a a r zit (wijst op rood o n d e r in a - s t a n d ) ze zetten er wel vieze
d i n g e n o p " . Bij n a v r a a g , als de test helemaal afgelopen is, blijkt hij „zijn
plassertje" t e bedoelen. O p plaat III geeft hij zijn eerste en enige D o
duiding: n.l. „het hoofd v a n een m a n " . O p d e platen V en V I geeft hij w a t
vreemd a a n d o e n d e a n t w o o r d e n n.l. een konijn respectievelijk een h o n d ,
die uit zijn vel g e h a a l d is. Mogelijkerwijze bedoelt hij hier een niet dui
delijk geformuleerde huidduiding te geven, mogelijk zit er echter ook iets
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sadistisch in deze antwoorden. De laatste duiding op plaat IV: een rij
tanden kan ook in deze richting wijzen.
Voormelde overwegend inhoudelijke analyse wordt nog verduidelijkt
door een formele. Er zijn meerdere tekenen die op angst wijzen, zoals de
Do duiding, het verlaagd G en het verhoogd Dd %; het F % is eveneens
te hoog, zoals ook het Md % vergeleken met het M %. Hij durft zich
niet volledig te geven, maar remt zich af, zodat hij zich bepaalt tot meer
concrete detailaanduidingen ( zie G en M % ).
Zijn gevoelsaanspreekbaarheid is verhoogd (Part. kl. en Tot. kl.) en
hij is in staat om zich affectief te verwerkelijken (3 Ffb).
Toch mag men verwachten, dat bij een gavere uitgroei dit protokol
rijker van structuur wordt, wat zich o.a. dan zal uiten in een verlaging
van het F %; een verhoging van de F + duidingen, meer kleur en bewegingsantwoorden, implicerend een begunstiging van de M en niet van
de Md duidingen. De angst zal zijn prestaties dan niet meer zo drukken,
omdat hij zich weer open tot de test kan wenden en deze meer vrij kan
duiden.
Senience Completion

Test:

In de invultest valt met name zijn onzekere en angstige instelling op,
als ook zijn wenswereld (zie 16-22).
Hier volgen enkele zinnen:
11. Ik v o e l . . . me zwak.
12. Ik ben erg bang . . . voor dat beest.
16. Ik droom 's nachts . . . dat ik een reus was.
20. Ik heb graag . . . dat moeder vertelt.
22. Op s c h o o l . . . ben ik de beste.
24. Ik ben e r g . . . bang.
26. Een v a d e r . . . is soms erg streng op een kind.
27. Ik durf niet te zeggen . . . dat ik in een lantaarnpaal geklommen ben.
Wanneer wij nu deze zinnen analyseren, dan bemerken we, dat hij
een positieve band met zijn moeder heeft, zij het wel op een te infantiel
niveau, aangezien hij als 12-jarige jongen nog graag heeft dat zij voorleest. Normaal wil een kind op deze leeftijd immers niet meer dat zijn
ouders hem nog voorlezen, dit doet hij zelf. Ten aanzien van zijn vader
staat hij minder positief, aangezien hij deze als „soms streng" ervaart.
Zichzelf ervaart hij als zwak-bang zonder veel durf, niet als een flinke
jongen, die geen angst heeft voor beesten, die rustig ervoor uit durft te
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komen, dat hij bepaalde kwajongensstreken heeft uitgehaald, (b.v. in
een lantaarnpaal klimmen). Hij weet dus van zichzelf, dat hij geen gezonde, de wereld positief tegemoettredende knaap is, die er zich in durft
te verwerkelijken. Correlatief met dit weten zien wij nu in zijn wenswereld een overspoeling van grootse idealen; hij droomt dat hij een reus
is en dat hij op school de beste is. Hij wil immers ook een uitblinker zijn,
al is het dan maar op één gebied (b.v. de school). In de reus ziet hij
belichaamd die trekken, die hij meent zelf te missen: als durf, flinkheid,
kracht etc.
Duss
De houding ten opzichte van zijn ouders komt duidelijk naar voren in de
fabeltjes van Duss. Het eerste fabeltje luidt kort geformuleerd:
In een nestje zat vader en moeder vogel met een klein vogeltje. Door
de wind viel het nestje uit de boom. Vader vogel vloog naar de ene tak
en moeder vogel naar een andere. W a t zou het kleine vogeltje nu doen?
Op dit fabeltje antwoordt hij: „naar die moederskant".
Bij het vierde fabeltje, luidend: dat er een begrafenisstoet langs de
straat komt en de mensen zich afvragen: wie zou er dood zijn, anwoordt
hij: „de oudste, de vader denk ik".
Szondi
De 5 afgenomen profielen zijn als volgt:
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Bij de S vector zien wij in de beide factoren een uitgesproken posi
tieve keuze met name in de h. Zij toont ons een jongen met een grote
behoefte aan liefde, welke behoefte zeker nog op infantiel niveau ligt.
Gezien de e + , h — en к — is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat dit
niet voldoende uitgegroeid zijn terug te voeren is op een te grote remming
(angst) in de ontwikkeling.
De Ρ vector is overwegend + —. Dit wijst op een goede gewetens
functie, op voldoende controle derhalve dat de agressieve gevoelens niet
uitgeleefd worden; zij is dus een garantie tegen welke vorm van criminele
gedragingen ook.
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De Sch vector is zowel in zijn — о als in zijn
keuze een teken
van het aangepast zijn aan de realiteit. De behoeften van het ik worden
niet zo maar uitgeleefd, maar er is een normering opgetreden.
De С vector geeft de grootste variatie in keuze weer. In zijn contactname moeten wij dus met name de labiliteit binnen zijn persoon bemerken.
Bezien wij nu de beide factoren nader. De d is 3 maal positief en een
maal nul respectievelijk negatief gekozen. Er is dus wel een zoeken om
contact op te nemen, om niet in zichzelf besloten te blijven. De m — wijst
op het affectief niet gebonden zijn aan de hem bekende (ouder) figuren;
hij voelt zich derhalve verlaten, zodat zijn stemmingsleven aan de onlust
volle, depressieve kant is.
Samenvatting
Wanneer wij nu alle gegevens overzien, dan mogen wij de moeilijk
heden op school niet wijten aan een te geringe verstandelijke begaafd
heid, maar meer aan karakterologische stoornissen. Wanneer er een appèl
gedaan wordt op zijn zelfwerkzaamheid en dit gedurende geruime tijd,
dan zijn de verkregen prestaties gering, terwijl hij bij een voortdurend
individueel contact, met de mogelijkheid van constante persoonlijke hulp,
meer presteert.
De stoornissen, die zich in zijn persoonlijkheidsstructuur voordoen, kunnen begrepen worden uit een achterstand in zijn ontwikkeling, waarbij de
angst een grote veroorzakende rol speelt. Z o wijst b.v. het aantal duidingen in de Rorschach n.l. 27 zeker wel op een voorhanden voorstellingsrijkdom, maar door de angst wordt de kwaliteit van de antwoorden gedrukt. Deze angst zien wij met name optreden in de socio-affectieve sfeer.
Hij heeft nog een sterke behoefte aan en is nog ingesteld op persoonlijk
contact (Szondi), maar tot een zich vrijuit bewegen temidden van de
ander komt hij niet (M % < Md % ) .
Zo ook schildert hij zichzelf in de S.C.T. als een weinig sthenische,
min of meer angstige knaap, die zich niet thuis voelt in de wereld. Zoals
o.a. uit de fabeltjes van Duss blijkt, is er een afweer (uit angst?) ten
aanzien van de vaderfiguur. Het mannelijke, het dynamisch-expansieve
schrikt hem enerzijds af, hoewel hij anderzijds toch wel een ,,reus"
(S.C.T.) zou willen zijn. Het blijkt dat hij zich bij het moederlijke veilig
voelt. Zo heeft hij b.v. nog graag dat zijn moeder hem voorleest. Z o is
het ook begrijpelijk dat hij in die intelligentietest, waar veel contact is
met de psycholoog tot betere prestaties komt, dan in die situaties, waar hij
vrij sterk op zichzelf aangewezen is.
Deze achterstand in zijn ontwikkeling zien wij ook bij een nadere
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analyse van zijn belevingswereld. Uitgesproken conflicten komen in deze
niet naar voren, maar wel is de verwerking van de themata uiterst gebrekkig. Tot een behoorlijke compositie, met een duidelijk op elkaar afgestemd zijn van de details, vermag hij niet te komen. Het blijven vaak
verhalen van een of twee regels. Zelfs ziet men enkele malen dat hij niet
tot een vaste keuze weet te komen en er derhalve geen vastleggen van
een eigen betekenis is.
Wij vermoeden dat er naast het verblijf in het tehuis, ook in de jaren,
die hij doorgebracht heeft bij zijn oud-tantes, te weinig geappelleerd is
aan zijn zelfstandig worden, en dat men teveel voor hem gedaan heeft.
Hij bleef te lang beschermd en men gaf hem te weinig gelegenheid om
zelf iets te doen. Zodoende werd hij onzelfstandig, infantiel, niet weerbaar. Hij moge dan (objectief) traumatische gebeurtenissen doorgemaakt
hebben, ( zie de straf voor zijn bedwateren b.v. ) deze hebben in zijn belevingswereld geen of weinig inhoudelijke sporen nagelaten.
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C A S U S III

Door
9 jaar,
jongere
tijd stal

een maatschappelijke werkster werd Klaas, een jongen van bijna
naar het M.O.B, verwezen vanwege sexuele spelletjes met zijn
broers en zusjes. Verder was hij thuis erg lastig, en sinds korte
hij geld, wat hij opmaakte aan snoep, dat hij alleen opat.

Levensgeschiedenis
Zijn levensgeschiedenis luidt als volgt:
Klaas is in november 1943 uit een buitenechtelijke verhouding geboren.
De verwekker was een Duits soldaat. De moeder was destijds dienstbode
en is bevallen in een tehuis voor ongehuwde moeders. Daar zij met Klaas
niet bij haar ouders mocht intrekken, is zij in dit tehuis gebleven, waar
een kinderafdeling annex was. Tot eind 1945 is moeder in dit tehuis,
waar zij als dienstbode werkte, gebleven. Toen is zij getrouwd, zodat het
kind een eigen tehuis kreeg. De eerste jaren hebben zij ingewoond bij de
ouders van moederszijde. Begin 1949 hebben zij een eigen huisje gekregen.
Klaas heeft 5 maanden borstvoeding gehad, totdat er een nieuwe werkindeling in het tehuis werd ingevoerd. Hierdoor moest de borstvoeding
ophouden en kreeg het kind verder flesvoeding. Moeder weet niet hoe
het kind hierop gereageerd heeft. Hij zou op tijd zijn gaan lopen n.l.
± 12-15 maanden. Toen hij op ruim 2-jarige leeftijd dit tehuis verliet
en bij zijn grootouders kwam wonen door het huwelijk van zijn moeder,
was hij nog niet zindelijk en kon nog niet praten. Spoedig leerde hij zowel
het een als het ander. Moeder vond dat Klaas verwaarloosd werd door
het verplegend personeel in de kinderafdeling van voormeld tehuis en is
daarom nog steeds zeer negatief ingesteld ten opzichte van dit tehuis. Er
werd veel te weinig aandacht aan hem besteed.
Zij is steeds van de jongen blijven houden, ondanks de moeilijkheden
die ze ondervonden heeft tengevolge van de buitenechtelijke zwangerschap, alsook van de moeilijkheden rondom Klaas zijn gedrag.
Vanwege zijn drukke, wilde aard stonden zowel zijn stiefvader, alsook
zijn grootouders zeer afkerig ten opzichte van hem. Bovendien was het
contact tussen Klaas en de 4 kinderen, die in de loop van de jaren uit
het nieuwe huwelijk geboren werden, zeer slecht, daar hij niet kon samenspelen en alles zelf wilde hebben. Derhalve was er veel ruzie tussen de
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kinderen. Wanneer Klaas nu straf kreeg b.v. van zijn stiefvader, wreekte
hij zich op zijn broers en zusjes. Hij sloeg ze of gooide met voorwerpen.
De sexuele spelletjes, waarvan in de klacht melding gemaakt werd, zou
hij incidenteel ook met buurkinderen doen. Een keer werd hij betrapt in
deze bezig te zijn met een hond. Ook merkte moeder, dat hij probeerde
onder haar rokken te kijken. Sinds korte tijd steelt hij geld uit moeders
portemonnaie en snoept erg graag en veel. Wanneer Klaas alleen is, is
hij niet lastig, wel aanhalig, zegt moeder, tot zinnelijk toe. „Hij kan zo
voelen aan mijn lichaam", zegt ze. Moeder denkt, dat hij jaloers is op
de aanwezigheid van de anderen. Wanneer hij b.v. minder vlees krijgt
dan de anderen, of denkt maar minder te krijgen, wordt hij lastig en
moet niets meer. Als er melk is uitgedeeld en Klaas ziet zijn kans schoon,
dan drinkt hij eerst bij de anderen de beker half leeg, wat hij dan naderhand aanvult met water.
Op straat is hij onhandelbaar, brutaal, gooit ruiten in, etc. Bij navraag
heeft hij nooit iets gedaan, hij kan halsstarrig blijven liegen. Hij zit momenteel in de derde klas en heeft nog nooit gedoubleerd. Zijn schoolprestaties zijn gering. Met de meeste jongens van zijn klas leeft hij in
onmin. Er is veel ruzie tussen hen. Hij zou met een stok rondlopen om
zich tegen mogelijke aanvallen van scholieren te verdedigen.
Over de andere kinderen thuis zijn niet veel bijzonderheden te geven,
geen enkele valt uit de toon. De vader heeft maagklachten en kan niet
werken en is derhalve al enige tijd werkeloos. Hij bemoeit zich niet veel
met Klaas, wel met de overige kinderen. De moeder kan nog steeds niet
veel kwaad van Klaas horen. Ze ziet wel dat hij lastig is, maar wijt dit
aan zijn opvoeding en aan de slechte buurt. Vandaar is er wel eens onenigheid tussen moeder, die hem voorspreekt en vader, die het gedrag
van Klaas niet meer duldt.
De gegevens van het psychologisch onderzoek, hij was toen 8 ; 10, zijn
als volgt:
Intelligentie~onderzoek
Zijn intelligentie ligt binnen de schommelingsbreedte van het normale
Het behaalde I. Q. was 94 ( Terman-Merrill ).
Het intelligentie protokol zag er als volgt uit:
Test nr.
Jaar VII
Jaar VIII
Jaar IX
Jaar
X

52

1

+
~r

+
—

2

3

—

4-

+

—
—

1

+
+
—

4

5

+

—

—

+

—

+
+

—

6

+

—

+
+

Bezien wij dit protokol nu nader, dan blijkt:
1. Zijn inprenten is overwegend het beste ontwikkeld (X-6), zij het wel
dat gewoonlijk de eerste twee opgaven fout gedaan werden en dat
door stimuleren onzerzijds de derde opgave goed gedaan werd.
2. Het zien van overeenkomsten bij twee voorwerpen (VII-2; VIII-4)
alsook het inzien van onjuiste of onmogelijke situaties (IX-2; X-2)
bleek het slechtst ontwikkeld te zijn.
Bij deze en ook bij andere opgaven ontkwam men echter niet aan de
indruk, zoals we ook bij punt zagen, dat hij zich te weinig inspant om tot
maximale prestaties te komen. Hij is niet onwillig, laat zich wel tot de orde
roepen, maar uit zichzelf interesseert hem het hele onderzoek niet zoveel.
Dit bemerkte men ook aan zijn houding. Hij was nogal ongedurig, bij het
minste afgeleid en kon moeilijk stil zitten. Bovendien sprak hij erg binnensmonds en articuleerde slecht.
Met waarschijnlijkheid is dan ook aan te nemen, dat dit I. Q. opgevoerd kan worden, wanneer hij zich meer en langer inspant.
Duss
Bij het benaderen met deze test valt de gebondenheid aan zijn moeder
op en de afkeer van zijn vader. Hij antwoordt op vraag 1: „naar moeder
toe", terwijl de vraagstelling luidde, waar het kindje vogel naar toe zou
vliegen, dat met haar ouders in een nestje in een boom zat en vader vogel
naar de ene boom was gevlogen en moeder vogel naar een andere boom,
nadat door een storm het nestje was omgewaaid. Op vraag 4, die luidt:
,,Er zijn een heleboel mensen op straat. Opeens komt er een begrafenisstoet aan en de mensen zeggen: „wie zou er dood zijn?" antwoordt hij:
„dat vader dood is".
In het tweede fabeltje, dat handelt over een kindje, dat op een feestdag
van haar ouders 's middags de tuin inging en waarin gevraagd wordt,
wat dit kindje in de tuin zou gaan doen, antwoordt hij: „Omdat het iets
wil gaan doen, dat het niet mag".
O p de mogelijke betekenis van dit laatste antwoord komen wij nader
terug. De antwoorden op het Ie en 4e fabeltje worden in hun draagwijdte
nog verhelderd door een analyse van de T.A.T. platen.
Thematic Apperception

Test

In deze test zegt hij op plaat 6 BM: „Die is buiten aan het kijken,
vader en moeder. De moeder is buiten aan het kijken en de vader neemt
zijn hoed en gaat weg zonder dat moeder het weet en dan draait de
moeder der eigen om en dan ziet ze hem niet meer en dan gaat ze zoeken.
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(Waarom ging vader weg?) Omdat hij kwaad was, de moeder wou niets
meer van hem weten".
O p plaat 10 geeft hij het volgende verhaal: „De vader lacht de moeder
uit en de moeder wil hem slaan en dan steekt ze haar hand omhoog en
dan loopt de vader hard weg en de moeder wil hem slaan en ze loopt hem
achterna en ze haalt hem niet meer in".
Deze verhalen geven een inhoudelijk sterke spanning en conflictverhou
ding weer. De omgang tussen de ouders wordt als zeer storend beleefd,
resulterend in een weglopen van de vader, omdat hij kwaad is. Mogelijk
uit zich hierin de hoop van Klaas, dat hij van zijn vader verlost wordt.
Ook valt nog op in deze en andere verhalen, dat de formele opbouw aan
de matige kant is. Het verhaal loopt niet vlot. De logische ordening is
zoek.
Practisch iedere plaat roept een conflict verhaal op. Hij heeft de krant
gescheurd, heeft de deur te hard dichtgeslagen, is derhalve stout en krijgt
slaag. Alleen bij plaat I vertelt hij: „Kindje zit te lezen over de wolf en
de zeven geitjes", maar hierbij blijft het dan ook.
Men ziet bij de conflict-verhalen geen sporen van spijt of de wil om
het niet meer te doen.
Mede gezien ook het antwoord op het 2e fabeltje van Duss, vraagt men
zich in deze wel af hoe het met zijn gewetensontwikkeling is.
Rorschach
Het Rorschach-protokol leverde de volgende kwantitatieve gegevens:
Aantal antwoorden: 15, duur van de test: 11 minuten.
G
D
F

F+

F—
GF + V
GF—
FFb
FbF
В

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

6
9
12
6
6
3
3
1
2
3

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

40%
60%
80%
50%
50%
50%
50%
6%
13%
25%

TB
M
Md

τLandschap
Erlebnistype
Persev.
Vuig.
Part. kl.
Tot. kl.

Reactietijd per zwarte plaat
12 sec.
Reactietijd per gekleurde plaat
7 sec.
Reactietijd per plaat
9 sec.
Shock op IV.
Methode Morgenthaler:
positief: X—IX, vanwege de kleuren,
negatief: V—IV, zo zwart.
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=:
=
=
=
=
=
=
=

2
4
1
8
2
3
6
3

=
=
=
=
=
:
=
=
=
=

13%
26%
6%
55%
13%
2У2
40%
25%
0,46
1,50

Wanneer wij ons eerst wenden naar de inhoudelijke analyse, dan valt
vooral de duiding op plaat IV op. Hier gaf hij n.l. na 33 seconden — de
langste reactietijd — de eerste onbepaalde duiding n.l. beest, waarop hij
bij de volgende platen nog 6 maal persevereerde. Op de eerste drie platen
waren zeer goede duidingen gegeven. (Op plaat II en III: twee springende
mensen).
Vanwaar deze manifeste shock op IV, die zich uitte in de verlengde
reactietijd en de eerste onbepaalde duiding? Als wij bezien dat hij in de
methode van Morgenthaler deze plaat, alsook plaat V negatief kiest met
de motivering, dat ze zo zwart zijn, dan wijst dit alles wel op een angst
voor autoritaire figuren (i.e. de vaderfiguur), (cfr. Halpem). Mogelijk
wordt hij door situaties, die hem op de een of andere manier confronteren
met de vaderfiguur, emotioneel zo geraakt, dat hij niet meer in staat
is tot het geven van goede duidingen, maar vervalt tot onbepaalde en
hierop persevereert hij de volgende.
Vermeldenswaard zijn nog de duidingen: 2 kinderen zijn tegen elkaar
aan het praten, hun lijf is afgebroken ( V I I ) , beesten die zitten te eten
( X ) , 2 beesten die zitten van een knol te eten ( X ) . Deze laatste antwoorden wijzen op een versterkte oraliteit, terwijl de manco-duiding (VII)
op een mogelijk „castratiecomplex" zou kunnen wijzen (Böhm).
Wenden wij ons nu naar de formele analyse, dan zien wij enerzijds
meerdere data, die wijzen op een belevingsrijkdom en op een socio-affectief ontwikkeld zijn, (Erlebnistype 3 : 2 · ^ , implicerend een hoog M en Bpercentage alsook kleurduidingen), anderzijds zien wij een perseveratie
percentage van 40 en het lage F + % n.l. 50. Deze laatste percentages
wijzen op zich zeker niet op een goed ontwikkelde intelligentie. Deze
tegenstelling lijkt ons door voormelde inhoudelijke analyse duidelijk geworden. Wij zien nu immers een jongen met zeer goede mogelijkheden,
die door het H D karakter van plaat IV zo geoccupeerd geraakt dat hij
er bij de volgende platen aanvankelijk in bevangen blijft (zie persev. %
van 40). Er is dus nog een lange nawerking van de shock op de volgende
platen, zij het wel, dat na eenmaal de duiding beest gegeven te hebben,
hij toch weer andere en vaak goede kan geven.
Ten aanzien van zijn gevoelsleven kan men stellen dat zijn ontvankelijkheid groot genoemd kan worden, maar dat hij in actu niet aangepast
genoeg reageert (1 F F B tegen 2 F b F ) .
Szondi
De 4 afgenomen profielen waren als volgt:
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In de S vector zien wij een overwegend positieve keuze en met name
in de s factor. Dit wijst op een gevoelige knaap met een sterke activiteits
neiging, welke kan resulteren in asociaal gedrag ( e — ; к — ; d o ) .
De keuze in de Ρ vector laat een geringe gewetensfunctie vermoeden
en een voorhanden zijn van agressieve gevoelens. Deze worden overwe
gend niet bewust uitgeleefd, daar zij tegengehouden worden ( h y — ) .
De spanningen die hieruit ontstaan, worden door het individu angstig
doorleefd.
De Sch vector wijst op een geslaagde aanvaarding van en aanpassing
aan de eisen der buitenwereld. Men schikt zich steeds meer naar de nor
men, die in het leven gelden (het minst uitgedrukt in de ± — keuze, het
best in de — + keuze).
In de С vector zien wij de critieke situatie, waarin hij zich bevindt. De
± keuze in de m factor geeft zijn ambivalente instelling weer ten aanzien
van het zich binden of niet aan de ander.
Deze besluiteloosheid roept gevoelens van onlustvolle aard op. Het
subject is er n.l. niet zeker van of hij zijn pogingen moet opgeven om
bevrediging te vinden in het samenzijn met de ander en het andere. Wij
zien echter geen zoeken naar nieuwe relaties ( d o ) .
Samenvatting
Wanneer wij al deze gegevens in hun samengaan bezien, dan zien wij
een jongen met een normale intelligentie. De observatie bij het intelligen
tie-onderzoek toonde, dat het verkregen I.Q. (94) zeker opgevoerd kan
worden, doordat hij zich te weinig inspande om het maximum te bereiken.
Er zijn bepaalde belevingsinhouden, die sterk naar voren komen en wijzen
op een gestoorde sociale verhouding, met name ten aanzien van de vader
figuur. Hij is er bang voor (Rorschach), en mogelijkerwijze hoopt hij
maar dat deze thuis weg zal gaan (T.A.T.), in casu dood zal gaan
(Duss).
De band met de moederfiguur is hechter, alhoewel men, rekening hou
dend met het Szondi-profiel, zich af kan vragen of hij er zich voldoende
bij geborgen ervaart.
Hoewel hij gezien de Rorschach een rijk ontwikkeld innerlijk bezit,
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blijkt toch uit de T.A.T., dat de belevingswereld erg gestoord is, hij kent
b.v. de ouderlijke eensgezindheid niet en ook hijzelf leeft niet in harmonie
met de ander.
Het bevreemdende in deze is echter, dat de Sch vector in de Szond;
overwegend wijst op een redelijke aanpassing aan de buitenwereld, iets
wat door geen enkele andere test bevestigd wordt, evenmin trouwens door
de levensgeschiedenis.
De spanningen, die zich in zijn binnenwereld voordoen en die hem
zeker angstig maken, kunnen uitlopen in a-sociale gedragingen (Szondi),
welke echter bij realisering weinig schuldgevoelens oproepen (T.A.T.).
Samengevat zien wij een jongen, die èn in zijn belevingswereld, alsook
in zijn manifest gedrag uiting geeft aan zijn conflictueuze verhouding met
de ander. Misschien speelt de negatieve verhouding met de vader een
grote rol in de genese van zijn persoonlijkheidsstructuur.
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CASUS

IV

Door een vereniging voor Kinderbescherming werd in de loop van 1953
een M.O.B, onderzoek aangevraagd voor een van haar pupillen. De reden
van aanmelding was: moeilijkheden met leren en oneerlijkheid. De jongen,
Joop geheten en ruim 11 jaar oud, was bij pleegouders ondergebracht en
sinds er een tweede pleegkind was bijgekomen, waren de moeilijkheden
begonnen.
Levensgeschiedenis
Deze luidde als volgt :
Joop werd geboren op 8 oktober 1941. Zijn moeder overleed in Augustus
1944. Zijn vader ging met een andere vrouw samenwonen en bleek weldra
zijn eigen kinderen te verwaarlozen; vandaar werd hem de ouderlijke
macht ontnomen. Over de eerste levensjaren staan ons geen gegevens ter
beschikking. Nadat de vader uit de ouderlijke macht ontzet was, werd
Joop in een kindertehuis geplaatst, waar hij verbleef van augustus 1944
tot september 1948, dus van zijn derde tot zijn zevende levensjaar. In deze
tijd kreeg hij nooit bezoek van zijn familie, maar werd helemaal aan zijn
lot overgelaten.
Met het bereiken van de schoolleeftijd werd hij in een pleeggezin geplaatst. Hij verbleef er twee jaar.
In december 1949 werd hij in verband met schoolmoeilijkheden onderzocht door een psycholoog. De gegevens waren als volgt samengevat:
„Aangezien zijn I.Q. iets boven de 80 ligt is de b.l.o. school te adviseren.
Niet enkel om het feit van zijn verstandelijke begaafdheid, maar vooral
om de reden van de aard van de verstandelijke aanleg.
De jongen denkt n.l. zeer moeilijk waar het meer abstracte probleempjes
betreft, die aan de bekwaamheid van de kinderen van zijn leeftijd zijn aangepast". Verder werd gewezen op zijn slechte concentratie, zijn nervositeit
en zijn groot invoelingsvermogen in vreugde en leed van andere mensen.
In 1950 werd hij naar een nieuw pleeggezin gebracht, omdat Joop
katholiek was en zijn vorige pleegouders niet. Nadat hij ongeveer twee
jaar in dit gezin vertoefd had, werd er nog een tweede kind in dit kinderloze gezin geplaatst. Harry, het tweede pleegkind en 9 jaar oud, kwam in
juli 1952.
58

Over zijn gedrag thuis, zoals zij dit het laatste jaar zagen, vertelden de
pleegouders het volgende:
De pleegmoeder vindt, dat Joop sinds de komst van Harry veel lastiger
is geworden. Hij is verder erg onhandig en slordig, niet uitgesproken ongehoorzaam. Het dringt niet gauw tot hem door als hem iets gevraagd
wordt. Er zit weinig vaart in hem. Wanneer hij tot anderen spreekt, kan
hij soms in dezelfde zin zich weer tot een ander richten. Zo zei hij onlangs: „Moeder het is mooi weer, hè vader, vindt U ook niet Oma?".
's Avonds moet hij nog door zijn pleegmoeder ondergestopt worden. Hij
is bang in het donker en schreit gauw. Dat hij niet voor de waarheid uit
durft te komen, als hij iets misdaan heeft, wordt in het gezin als erg onprettig ervaren. Hij snoept erg graag en neemt daarvoor geld weg. Hij
blijft dan volhouden, dat hij het niet gedaan heeft. Volgens de pleegmoeder komt dit voort uit angst. De beide pleegouders houden veel van
Joop, maar zijn vermoedelijk wel wat te streng voor hem. Hij hangt sterk
aan zijn pleegouders en kan er niet tegen wanneer deze kwaad op hem
zijn. Hij wordt dan erg stug.
W a t zijn gedrag thuis betreft, is hij een klein kind gebleven, zegt de
pleegmoeder. Hij is alleen lichamelijk groter geworden in die drie jaar, dat
wij hem bij ons hebben, maar verder is hij niet veel veranderd.
In zijn vrije tijd speelt hij niet veel buiten en zelden met jongens van
zijn leeftijd. „Het zijn allemaal vreemde jongens", zegt Joop. Hij heeft
dan ook geen vaste vriend, hoogstens speelt hij met kinderen van 5-6 jaar.
Het liefste doet hij binnen spelletjes met zijn pleegmoeder, of met de nog
inwonende grootmoeder, die al over de 70 is. Ook leest hij in Dik Trom
boeken of in vrouwenblaadjes zoals b.v. Margriet. De houding ten aanzien van Harry, het tweede pleegkind, is afwijzend. „Harry kan toch alles
beter, vader vindt Harry veel aardiger", zegt hij. Beide kinderen leven
hun eigen leventje en weten alleen van eikaars bestaan, al ze trachten
opdrachten op de ander te kunnen afschuiven.
Op school is zijn gedrag zeer slecht. Hij let niet op en houdt andere
jongens van het werk. De laatste maanden heeft hij niets meer uitgevoerd,
zodat hij dit jaar, hij zit nu in de 5e klas, wel voor het eerst zal moeten
doubleren. Gespijbeld heeft hij nog nooit.
Tot zover het beeld dat de pleegouders wisten te geven.
Het psychologisch onderzoek bracht de volgende gegevens:
Intelligentie-onderzoek
In de Terman-Merrill test, hij was toen 11;11, behaalde hij een I.Q.
van 92. Het profiel zag er als volgt uit:
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Blijkens dit betrekkelijk harmonische profiel behoort Joop tot de zwakke
middelmaat en is hij derhalve geen b.l.o. leerling. De wijze waarop hij
deze test echter maakte, was zeer leerzaam en verhelderend.
Bij ietwat moeilijke opgaven geeft hij n.l. gauw de moed op. Hij spant
zich even in, maar zakt snel af. Echt langdurige inspanning getroost hij
zich niet. De opgave moet simpel en spoedig op te lossen zijn. Z o zijn b.v.
de omschrijvingen bij de woordenschat, voor een elfjarige jongen inhou
delijk zeer beperkt. Hij laat merken dat hij het weet, maar een scherpte
in definitie, of een goed differentiëren ten opzichte van andere begrippen
mist hij. Hij maakt er zich te gauw vanaf. Z o is b.v. een sinaasappel
„een oranje ding", een enveloppe „een brief induwen". Eveneens zien we
hier hoe het te definiëren voorwerp bezien wordt vanuit het moment van
het doen, het handelen.
Bij verdere analyse van de test blijkt, dat het inprenten en vasthouden
van cijfers en zinnen goed is, zij het wel dat alleen de eerste opgave goed
is en de twee volgende meestal fout zijn. Hij spant zich even in, maar zakt
dan weer snel af. (XII-4).
Zijn sociaal-practisch inzicht is gering. Tests, die betrekking hebben op
de meer hogere psychische functies, als het aantonen van onjuiste of
onmogelijke situaties en het aangeven van overeenkomsten van verschillende begrippen zijn zwak. (XI-2, XI-6, XII-5 zijn fout; XII-2 is goed).
W e l valt op, dat, wanneer men doorvraagt en het verkeerde in de
zojuist gegeven antwoorden laat voelen, hij soms ineens het goede antwoord geeft.
Thematic Apperception

Test

Bij benadering via projectie-tests (T.A.T. - F.P.T.) kwam zijn beleving van ongeborgenheid en verlatenheid aan het licht. Duidelijk is dit te
bespeuren in het volgende verhaal: 3 BM: ,,een jongen die aan het huilen
is omdat hij van huis is weggejaagd. ( Q ) . Hij was altijd zo ondeugend
geweest tegen zijn vader en moeder en hij denkt nu: dat had ik niet meer
moeten doen en nu is hij aan het denken: zal ik terug gaan, ja of neen,
als ze maar niet kwaad op me zijn, maar ik durf het niet goed."
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Het thema, van thuis weggejaagd te zijn, omdat hij ondeugend is geweest, komt in gevarieerde vorm meer voor. De wijze, waarop dit nu
beschreven wordt door een bijna 12-jarige jongen, doet nog zeer kinderlijk aan. Eveneens valt op het gemis aan een oplossing om uit deze benarde situatie te komen. Zouden de ouders nog kwaad op hem zijn, dan
durft hij niet terug te keren. Hier kan hij n.l. niet tegen.
Deze besluiteloosheid komt in vele verhalen naar voren. Hij twijfelt,
maar beslist niet tot een ja of neen. Over plaat 8 G F geeft hij het volgende verhaal: „die vrouw is allemaal aan het denken wat zal ik nu doen,
en de man is allemaal aan het behangen en de vrouw denkt zal ik nu ook
meehelpen want ik heb toch niets bijzonders te doen.
Opvallend is dat het optreden van personen in zijn verhalen overwegend beperkt blijft tot een vader, een moeder en een kind i.e. een zoon.
Zelden treden er vrienden of andere kinderen op. Zijn wereldbeeld blijft
beperkt tot het gezinsleven.
De inhoud van de T.A.T. verhalen is gemeenlijk onlustvol, een trieste,
depressieve stemming is kenmerkend voor hem. In dit kader passen ook
wel de verhalen, die themata behandelen als ziekte en dood. W a t we bij
Joop missen zijn verhalen, die uiting zijn van een levensblije, optimistische
levensinstelling.
Dit blijkt ook duidelijk uit het eerste T.A.T. verhaal (plaat I): „De
jongen is aan het viool leren, maar hij denkt bij zichzelf ik leer het toch
niet, en daarom doe ik het maar niet en nu zit hij gewoon zuur te kijken".
W e zien hier een gemis aan doorzetten. Hij begint wel met het leren
hoe een viool te bespelen, maar hij weet de kracht niet op te brengen om
door te gaan, daar het gevoel van het toch niet te leren alle krachten verlamt. Het gevolg is, dat hij nu met een zuur gezicht zit te kijken.
Deze mismoedige instelling komt ook duidelijk naar voren in het door
hem zelf geschreven opstel over de titel: „ W a a r ik bang voor ben".
Met name is hier opvallend hoe kinderlijk-angstig, tot het flauwe toe,
hij nog is. Wij zullen het onverkort en onveranderd weergeven.
„ W a a r ik bang voor bent is vanzelfsprekend van een dokter, waarom
dat ik er bang van bent zal ik je zeggen, omdat ik denk, dat een dokter
als ik er naar toe moet, pijn doet, nou ben ik echt kinderachtig, want
deze dokter waar ik nou bent doet mij helemaal niks, want weet je wat ik
moet doen, vertellen over een plaat, tekenen, schrijven, rekenen niet.
En als ik klaar bent kan ik weer gewoon naar huis, dus je weet dat ik
dan erg blij ben dat ik dan naar huis kan, maar als ik 's middags terug
moet, zoals gisteren middag, krijg ik het toch wel een beetje benout, maar
nou ben ik er niks meer bang van als ik telkens naar dezelfde terug moet
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maar als ik naar een onbekende moet wor ik toch wel een beetje bang,
maar nou niet hoor".
Wanneer we ons hennneren, dat dit geschreven is door een bijna 12jarige knaap, dan blijkt wel hoe infantiel dit verhaal aandoet De com
positie is uitermate simpel gehouden, en hij schijft naar aanleiding van
de situatie, waarin hij zich bevindt η 1 het psychologisch onderzoek De
kinderlijke angst voor een dokter die pijn doet, wordt door dit onderzoek,
door het zijn bij de dokter, manifest.
.Ro/irscAacft
In deze test gaf hij het volgende kwantitatieve protokol
Aantal duidingen: 10, duur 6 minuten.
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=
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=
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=
=
=
=
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2
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50%
50%
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40%
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(Fb)
0
В
0
Part kl
0,30
Tot kl
1,00
Erlebnistype = 0 0
Reactietijd per zwarte plaat
Reactietijd per gekl plaat
Reactietijd per plaat

20 sec
12 sec
16 sec

Oppositioneel draaien op IV en VI
Methode Morgenthaler
positief
X en IX, vanwege de kleuren,
negatief
III en II, allerlei kleuren door elkaar

Wanneer wij dit protokol nu nader bekijken, dan komt er weinig oorspronkehjks uit. De antwoorden bestaan overwegend uit duidingen als:
vleermuis, vlinder, spinnekop, sprinkhaan, muis en twee met wat meer
kracht beladen dieren als leeuw en krokodil.
Het Erlebnistype o o; het gemis aan iedere M en dus ook В duiding,
het te hoge Τ % en het lage F + % wijzen wel op een weinig uitgegroei
de, ik-zwakke jongen, met onvoldoende toewending naar en aanpassing
aan de realiteit. Misschien dat dit gecoarteerd zijn enigszins uit remmin
gen te verklaren is. Immers op de platen IV en VI — die door hun grijs
zwarte kleur angst kunnen oproepen — ziet men bij hem tekenen van
een shock (oppositioneel draaien, langere reactietijd, de 2 D G ) Toch
komt hij op geen enkele plaat tot falen. Ook geeft hij geen enkel H.D.
antwoord. Mede op grond van de overige testuitslagen moet uitgemaakt
worden of dit een in ontwikkeling achtergebleven jongen is en daardoor
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angstig, ofwel dat de angst in deze test als remmende factor de achterstand heeft opgeroepen.
Wij zullen nog enkele facetten van zijn persoonlijkheidsstructuur nader
bekijken. Zijn intellectuele prestaties in deze test zijn gering (van de 5 G's
zijn er 2 vulgair en 2 DG: het F + % = 50, er is geen enkele originele
duiding). Zijn gevoelsleven maakt een weinig gedifferentieerde indruk.
Hoewel hij wel gevoelsaanspreekbaar is (zie de positieve keuze in de
methode van Morgenthaler) reageert hij in actu — gezien het gemis aan
Fb duidingen — weinig affectief. Dezelfde armelijkheid zien we ook op
het gebied van zijn socialiteit. Het totaal ontbreken van iedere M of Mdduiding geeft dit duidelijk weer.
Dit gehele Rorschach protokol toont ons derhalve een grote achterstand in de persoonlijkheidsontwikkeling, zowel op intellectueel als ook
op socio-affectief gebied.
Rosenzweig
Daar wij niet meer de beschikking konden krijgen over het dossier, was
het ons onmogelijk een kwantitatieve verwerking van de antwoorden tot
stand te brengen. Vandaar dat wij ons moeten beperken tot deze selectie
der antwoorden, zoals wij die enkele jaren geleden bij het voorbereiden
van dit geschrift, gekregen hebben.
1. (Ik heb de laatste aan je broertje gegeven) W a t jammer dan heb ik
er geen!
7. (Je bent een stout kind je hebt mijn bloemen afgeplukt) Mag dat
dan niet moeder?
11. (Stil moeder slaapt!) W a a r moet ik dan gaan trommelen?
13. (Deze keer heb ik je te pakken) Neen, je hebt de verkeerde, v/ant
die twee zijn het.
19. (Nu heb je alweer je bed natgemaakt, je bent nog kleiner dan je
broertje!) Maar daar kan ik toch niets aan doen, als ik in mijn droom
moet plassen.
22. (Je bent te laat!) Daar kon ik niets aan doen, want ik moest mijn
moeder helpen.
23. (Erg dat de soep koud is!) Neen het is helemaal niet erg!
Als algemeen kenmerk komt in deze antwoorden wel naar voren dat er
praktisch geen antwoorden zijn, waarin hij zich verzet tegen het frustrerende in de situatie, en deze actief naar zijn hand wil zetten. Wanneer
er geen snoepjes meer zijn, zal hij niet zeggen, waarom koopt U geen
nieuwe, of waarom hebt U er voor mij geen bewaard, neen hij blijft steken in de beleving van: nu ik er geen heb. Hij geeft niet de schuld aan
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de ander, die volgens hem verantwoordelijk is voor het feit dat er geen
snoepjes meer zijn, hij komt niet tot een bevredigende oplossing. Ook
zeer duidelijk komt deze karakterinstelling naar voren in het antwoord
bij vraag 11. Zelf actief een situatie inzien en oplossen vermag hij niet.
Hij blijft week, egocentrisch, afhankelijk, gevangen in de moeilijkheden.
Sentence Completion

Test

In de invultest worden er van de 30 af te maken zinnen 4 niet afge
maakt n.l.: Het fijnste ogenblik van zijn leven is . . . . (2); de beste
(7); Soms . . . . (21 ); en een vader . . . . (26).
Enkele andere belangrijke zinnen zijn:
8. W a t ik vervelend vind . . . . dat is vechten.
11. Ik voel me . . . . zo naar.
12. Ik ben erg bang . . . . voor de schommel.
14. Andere kinderen krijgen alles . . . . maar ik niet.
20. Ik heb graag . . . . wat jij ook hebt.
28. Ik . . . . durf dat niet.
Ook uit deze test blijkt het slappe van hem, hij is geen vechtjas, is bang
en voelt zich achteruitgezet.
Szondi
De drie afgenomen profielen zijn als volgt:
h

s

e hy

+

о

± +
± —
— —

+! +

+ +

к
+

Ρ

—!
— —
± —

d

m

— ±
— +
— +

In de psychosexuele vector zien wij eenmaal de h uitgesproken positief
en de s als o keuze. De drie keuzen wijzen op een jongen, bij wie de be
hoefte aan liefde in sterkere mate voorhanden is dan de neiging om zich
actief te tonen.
De Ρ vector geeft ons tweemaal de ± keuze in de e factor en duidt
aan, dat beheersing van de agressieve gevoelens niet voldoende geslaagd
is ( e — ) , daar het superego ( e + ) te weinig geintegreerd is binnen de
persoon. De keuze h y — is echter eveneens een index voor het niet volle
dig uitleven van het gevoelsleven.
In de Sch vector zien wij de grootste variatie in keuze met name in de
к factor. In deze beelden wordt manifest hoe labiel de persoonlijkheids
structuur, hoe weinig eigenheid er nog is. Л і) zien het ik-beeld van het
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± 3-jarige kind ( + — ) , van het 4 tot 7 jarige kind ( ± — ) en van het 6
tot 9 jarige kind (
). Er zijn dus zeker wel pogingen tot realiteits
aanpassing, tot bemeestering van de behoeften om zich uit te leven.
In de С vector is de d keuze constant, dit in tegenstelling met de m
factor, waar we een keer een ± en eenmaal een + keuze met uitroep
teken hebben. Deze keuzen wijzen op een constantheid in de bindings
behoefte, zij het wel dat het subject zich niet helemaal veilig en zeker
voelt bij de objecten, waaraan hij gebonden is.
Bij het interview vertelt hij nog het volgende:
,,Als ik nou thuis straf krijg vind ik het niet fijn". Met andere jongens
spelen doet hij niet. Hij speelt thuis met kastelen, soldaatjes en kanonnen
en leest Dik Trom (heeft nog nooit gehoord van Arendsoog). Hij zou
niet angstig dromen. Toch droomt hij soms, dat Indianen en cowboys hem
gevangen nemen en ook cowboy willen maken. Hij vond het niet fijn
vroeger in het tehuis. ,,De andere kinderen maakten alles stuk en plaag
den mij nogal".
Wanneer men met hem praat of hem observeert, tijdens het onderzoek,
dan ervaart men hem niet als een bijna 12-jarige jongen. Hij maakt een
inactieve, wat slome indruk, weinig weerbaar. Het is geen flinke boy.
Verder heeft hij wat last van stotteren.
Samenvatting
Wanneer we nu van al deze gegevens één beeld trachten te maken,
dan zien we een jongen met een normale intelligentie, zij het wel dat
hij behoort tot de zwakke middelmaat. Alle gegevens tezamen wijzen op
een jongen, die zichzelf niet durft te poneren (Rosenzweig), zijn verstandelijke talenten niet weet uit te buiten (zie gedragsobservatie bij de
Terman, Rorschach), socio-affectief niet is uitgegroeid (Rorschach) en
die in zijn belevingswereld zich niet geborgen ervaart (T.A.T.). In zijn
verhouding tot de medemens gedraagt hij zich derhalve als de infantiele,
afhankelijke, onzelfstandige knaap. Slechts onder leiding van de ander
weet hij zich te ontwikkelen en te verwerkelijken. Alleen, aan zichzelf
overgelaten, vermag hij weinig te presteren, blijft hij in de moeilijkheden
bevangen.
Deze structuur is te begrijpen, wanneer men de beleving van zijn sociale gebondenheid en geborgenheid nagaat. Met name immers uit de
T.A.T. verhalen bleek hoe hij zichzelf sociaal als niet gesettled ervaart.
De themata van dood gaan of zijn, die bij kleine kinderen de verwerking
zijn van het er niet bij horen, spelen een grote rol in zijn gedachtenwereld. De banden, die hij heeft met andere mensen, ervaart hij teveel als
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verbreekbaar. Daarnaast zien wij dat zijn belevingswereld angstig, somber, depressief getekend is. Een thema als levensvreugde komt niet voor.
De komst van een tweede pleegkind wordt door hem ervaren als een
gevaarlijke mededinger naar de affectieve warmte, die hij nog steeds opeist van zijn pleegouders (zie klacht levensgeschiedenis). In dit licht is
het begrijpelijk, dat deze structuur, die met name gekenmerkt is door zijn
„strijd" naar geborgenheid, op zo'n primitief niveau blijft staan, omdat
zijn „basic needs" nog niet bevredigd zijn. Hij wil derhalve de wijde
wereld niet in, maar blijft leven — zie de T.A.T. — in de gezinsconstellatie, in de veilige bescherming van een vader en een moeder.
Het ontstaan van deze persoonlijkheidsstructuur is verklaarbaar, vanuit
de vele separaties, die hij heeft doorgemaakt — hij is nu in het vierde
home — en vanuit de wijze, waarop aldaar zijn affectieve honger is
opgevangen.
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CASUS

V

Via de huisarts kwam op het M.O.B, een dertienjarig meisje. Joke ge
heten, dat zich thuis zeer ongezeggelijk zou gedragen, zodat de goede
sfeer werd bedorven. Constant zou men met haar door haar eigenwijsheid,
brutaliteit en onbetrouwbaarheid in moeilijkheden leven.
Levensgeschiedenis
Deze luidt als volgt :
Het meisje is geboren op 1 december 1940 uit een buitenechtelijke ver
houding. De moeder verbleef drie maanden in een kraaminrichting, waar
aan tevens een kinderafdeling verbonden was. Het meisje heeft twee
maanden borstvoeding gehad. Later kon de moeder vanwege haar werk
zaamheden — zij werkte in een gezin — niet langer bij haar kind blijven.
Joke zelf is in totaal 1 Ц j a a r i n c e n kindertehuis geweest. Na nog een
klein half jaar bij een tante van moeder vertoefd te hebben, kon het
kind door het inmiddels gehuwd zijn van de moeder thuis komen. Joke
was toen op enkele dagen na twee jaar.
Er waren geen moeilijkheden met voeden geweest. Zij zou rond het
jaar zijn gaan lopen en tegen het tweede jaar gaan praten. Als baby was
ze al erg wild en vreemd. Als kleuter ging ze vaak ongekleed in bed lig
gen, had veel plezier in het in ongerede brengen van wastafels, door alle
mogelijke prullaria er in te stoppen en in het naar buiten gooien van
lepels. Op zesjarige leeftijd begon ze met vuurtje stoken.
Haar pleegvader, een vroegere buurjongen van haar moeder, die de
hele geschiedenis kende, heeft het kind bij zijn huwelijk gewettigd, hij ver
draagt echter niet veel van het kind. De verhouding tussen Joke en de
overige vijf uit dit huwelijk geboren kinderen, is slecht.
Zij houdt niet van andere kinderen en heeft ook onmiddellijk ruzie
met hen. Trouwens zij kan met niemand lang omgaan, zonder dat zij er
ruzie mee krijgt. Geen enkele vriendin kan zij houden. Dezen vinden haar
te bazig, te luidruchtig. Bij de gidsen ging het evenmin, doordat zij telkens
ruzie maakte. Over haar gedrag thuis vertelt de moeder het volgende: Het
zijn allemaal kleine dingen, die de sfeer bederven; zij snoept erg veel en
pakt dan alles wat ze ziet; ze is oneerlijk, brutaal, eigenwijs, niet hulp
vaardig. Toen moeder haar eens vroeg, om te helpen zei ze: „Waarom
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moet ik meehelpen?" Moeder antwoordde toen: „Zal ik eens opnoemen,
wat ik vandaag al allemaal gedaan heb": „Nou ja, U bent ervoor, U bent
moeder, dan had U maar niet moeten trouwen, dan had U ook niet zoveel
kinderen".
Toch is Joke ook wel gevoelig. Zij heeft vlug medelijden met iemand,
die verdriet heeft en kan dan ook gemakkelijk iets weggeven.
Z e speelt graag wilde spelletjes, b.v. het klimmen in lantaarnpalen etc.
en mede ook door haar bazigheid wil niemand lang met haar spelen,
zodat ze geen enkele vaste vriendin heeft. Z e is lichamelijk nog niet in
de puberteit. Ondanks alle moeilijkheden, waardoor met name de sfeer
thuis lijdt, staat de moeder nog positief jegens haar. „Het is toch mijn
eigen kind", zegt ze. Tot zover de gegevens die de moeder ons verstrekte.
Zij zit momenteel in de zesde klas, na alleen de vijfde gedoubleerd te
hebben. Cijfers voor gedrag en vorderingen liggen rond de 5-6.
Joke gaat niet graag naar school en het onderwijzend personeel heeft
veel last met haar. De zuster, waar zij nu bij zit, is zelfs van mening dat
zij rijp is voor een opvoedingsgesticht.
Bij het psychologisch onderzoek bleek het volgende:
In telligentie-onderzoek
Het intelligentie-onderzoek werd afgenomen door de schoolpsycholoog.
Drs. Th. Meijer.
Als leerlinge van de zesde klas werd zij n.l. met behulp van een collectieve intelligentie-test onderzocht. In samenspraak met het hoofd der
lagere school en de schoolarts werd op grond van deze bevindingen een
advies aan de betreffende ouders gegeven ten aanzien van de studiemogelijkheden van hun zoon resp. dochter.
Joke was tijdens dit onderzoek 13;3. Het onderzoek, dat 4 tot 5 uur
duurde, was samengesteld uit verschillende tests: de Luning Prak — de
woordenlijst van de Kinder Wechsler-Bellevue, de Otis en diverse subtests van de wiskundig-technische proefserie (Luning Prak).
In de Luning Prak behaalde zij een I.Q. van 99 en in de woordenlijst
van de Wechsler-Bellevue een I.Q. van 101. Zij was zwak in verbaal en
rekenkundig opzicht. Haar tempo lag hoog, maar zij maakte veel fouten.
Op grond van voormelde gegevens behoorde zij verstandelijk tot de normaal-begaafden. Iedere verdere opleiding, behalve aan de huishoudschool,
was echter te ontraden.
Thematic Apperception Test
Wanneer men haar benadert met projectietests als de T.A.T. en de
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F.P.T., dan valt op, dat de verhalen geen uitgesproken negatieve strekking hebben. De meeste verhalen staan op een normaal kinderlijk plan,
met alle gezonde ondeugendheden van dien. Enkele voorbeelden mogen
dit verduidelijken.
Piet (plaat I T.A.T.) die zijn huiswerk niet goed gemaakt heeft, daardoor zijn les niet kent en nu voor straf na moet blijven, terwijl hij zo graag
naar het voetballen gaat, krijgt daardoor ook nog van moeder straf, zodat
hij hieruit de les trekt maar altijd goed zijn huiswerk te maken. Op plaat 3
G F (T.A.T.) vertelt ze over een meisje, dat een kostbaar kopje gebroken
heeft, het aanvankelijk ontkent, maar, in bed gelegen, in d'r eigen allemaal
hoort: jokkebrok, jokkebrok en aangezien zij geen jokkebrok wil zijn, gaat
zij naar beneden en vertelt moeder alles. Tweemaal vertelt ze van een
jongetje, dat zo graag snoepte en daarom snoepjes wegpakte, waarbij hij,
gesnapt, tegen moeder zegt: „Maar ik heb er nog geen eentje opgegeten".
Belangrijk is het volgende verhaal (9 G F ) : ,,Een moeder heeft een
dochter van 19 jaar, zij vertelt tegen haar vriendinnen, dat ze van thuis
niks mag. Maar het is wel waar, ze gaat altijd iedere avond weg naar
feestjes. Het is een heel lelijk meisje, dat haar moeder een grote mond
geeft. Moeder heeft daar veel verdriet van. Eens op een avond, toen ze
weer een grote mond gegeven had, was moeder naar buiten gegaan om
een heuvel te beklimmen. Toen ze bovenaan was, zag ze juist hoe haar
dochter in een baljapon wegliep. Ze kwam 's avonds laat thuis. Vader
zou haar nu wel eens even de les lezen. Ze kreeg een grote uitbrander.
Daarna heeft ze het wel gelaten moeder zo'n grote mond te geven".
Deze verhalen geven niet het beeld van een zwaar gestoord meisje. Zij
is wel eens stout, maar haar geweten werkt, zij het wel achteraf. Zij leeft
in een wereld, waar de ouders de gezagsdragers zijn. Zij leert door schade
en schande. Straf helpt en beïnvloedt haar gedrag ten goede. Zij is dan
niet koppig of nurks, maar besluit in het vervolg verstandiger te zijn.
Sterk in tegenstelling tot dit beeld, was echter haar gedrag, zoals dit te
observeren viel tijdens deze test. Haar stem is vrij vlak en vertoont weinig
modulatie. Zij toont geen grote interesse en het hele onderzoek vermag
haar maar weinig te boeien. Dat is o.a. te merken aan exclamaties, als ze
weer een nieuwe plaat krijgt en ook tijdens het vertellen. Haar toon is
onverschillig, geen enkel teken van belangstelling is te bespeuren, zij kijkt
veel naar buiten en speelt ondertussen wat met haar fietssleuteltje.
Rorschach
In deze test gaf zij de volgende kwantitatieve gegevens. Aantal antwoorden: 12, duur van de test: 13 minuten.
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Reactietijd per zwarte plaat :
Reactietijd per gekleurde pi.:
Reactietijd per plaat

67%
8%
17%
8%
8%
16%
8%
26 seconden
36 seconden
31 seconden

Shock op II-IV-VI-X.
Methode Morgen haler
positief V en III
duidelijk, het heeft meer vorm.
Negatief X
geknoei door elkaar
II
rood ;n zwart door elkaar, is niet moЮІ.

Bij analyse van dit protokol blijkt het volgende:
Na een aangepast begin (1-5" vleermuis) komt de roodplaat, die op
Joke een emotioneel storende beleving achterlaat, (zie ook negatieve keuze
in de Morgenthaler). N a een aansporing van de zijde van pi., vermag zij
deze plaat pas na een lange reactietijd (72 seconden) te duiden, zij het
wel dat zij vervalt in zakelijke objectduidingen, waarvan één Dzw, die
een teken is van een afwerende, negativistische houding. Op plaat III
geeft zij als duiding: geraamte van vogels. Afgezien van de dierduiding,
is de bepaling van hoe deze vogels zijn, doorslaggevend: het zijn geraamtes, de vogels zijn dood, het leven is eruit geweken. Voormelde duiding wijst derhalve op een ernstige stoornis in het affectieve contact met
de medemens (Böhm). In dit verband zij ook verwezen naar het ontbreken van iedere M of Md-duiding. De platen zoals IV en VI, die
vanwege haar H.D. karakter, gemakkelijk angst oproepen, kan zij na
langere tijd dan gemiddeld duiden, zij het wel, dat de beide duidingen
onbepaald zijn. Zij moge, gezien de partiële en totale kleurenindex dan
wel affectief aanspreekbaar zijn, in feite leeft zij primair verstandelijk
(zie hoge F % ) . Vandaar ook het gemis aan (Fb) duidingen, wat wijst
op het niet affectief mee resoneren. Haar gevoelsleven is achter gebleven
in uitgroei, zodat zij zich niet adequaat aan de situatie en haar leeftijd
kan uiten. Trouwens in haar hele persoonlijkheidsontwikkeling is zij ten
achter gebleven (Erlebnistype O : O, alleen één TB; Τ + Td % is 75,
M + Md % is o ) .
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Zij heeft geen rijk ontwikkeld innerlijk en is in haar gedrag weinig op
de medemens betrokken.
Rosenziveig
Duidelijk komt haar uitwendig gestoord gedrag naar voren in deze test.
Bij de kwantitatieve berekening * ) zagen wij het volgende :
Het G.C.R. was 45 % .
O—D

E—D

Ν—Ρ

E
I
M

1
—
—

10
2
2

8
1
—

tot.
%

1
4

14
58

9
37

tot

%"

19
3
2

79
14
8

Daar het G.C.R. maar 45 % is, wijst dit op een niet voldoende aange
past zijn aan het sociale leven. Dit niet voldoende aangepast zijn laat een
nadere precisering toe, dankzij voormelde tabel.
Gaan wij vooreerst de manier van reageren na, dan blijkt, dat zij het
frustrerende van de situatie te weinig wil onderkennen en aanvaarden
(te laag O-D % ), maar dat zij voor alles ingesteld is om deze situaties op
te lossen (te hoog N-P % ) . De wijze, waarop zij dit doet blijkt duidelijk
uit de tabel. Het te hoge extra-punitieve percentage wijst er n.l. op dat
zij aan derden de schuld geeft van de moeilijkheden, of van hen verwacht,
dat zij het frustrerende van de situatie zullen verhelpen. Zij onderkent te
weinig, hoe zij zelf mede de oorzaak kan zijn van bepaalde gerezen moei
lijkheden ( te laag I % ), ofwel hoe deze alleen maar te accepteren zijn
(te laag M % ) .
Sentence

Completion

Test

De zinnen van de invultest worden allemaal afgemaakt, behalve:
4
6.
9.
10.
11.
16.

Terug.
Enkele belangrijke zinnen zijn:
Als ik in bed lig . . . . denk ik aan fijne dingen.
De mensen in onze buurt . . . . zijn best aardig.
Een moeder . . . . kun je niet missen.
Ik voel . . . . veel voor dansen.
Ik droom 's nachts . . . . wel eens van oorlog.

* ) Deze is vergeleken met de gemiddelde procenten, zoals deze door Rosenzweig opflesteld zijn.
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19. Later als ik groot ben . . . . ga ik emigreren.
20. Ik heb graag . . . . een horloge.
25. Ik zou willen . . . . dat de school niet bestond.
Hoewel hier geen conflicten manifest naar voren komen, is het antwoord op no. 19 toch wel bevree.indend. Het door haar ingevulde zou
wellicht kunnen wijzen op een niet geborgen zijn in het eigen milieu.
Verder tonen deze zinnen een op genoegens ingesteld meisje, dat graag
een horloge heeft, van dansen houdt, aan fijne dingen in bed denkt en
eigenlijk zou willen, dat de school niet bestond. Bevreemdend is dat zij
van de dertig zinnen er eentje niet af kan maken en wel dit begint met
het woordje: Terug. Terug verwijst naar dat wat voorbij is, wat verleden
tijd is. Het zou al te speculatief zijn te achterhalen, waarom deze zin door
haar niet ingevuld is.
Szondi
De 4 profielen zijn als volgt :
h s

+Ï! + !

+ ! +!!

+ ! +M!

+ !! +!!!

ehy

k p

d m

±

o

o

—

o

o

—
—

—

o

o
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o
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o
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De S vector laat ons zwaar beladen factoren zien, met name de s; er is
een sterke behoefte aan liefde, die men bij een normaal uitgegroeid
13-jarig meisje niet meer zou verwachten en derhalve zeker een teken is
van psychisch niet uitgegroeid zijn ( zwaarbeladen h + ). De uitgesproken
s + , mede in het licht van de e —, de d o en de m —, wijst op een manifest a — of antisociaal gedrag. Het contactbeeld o — wijst immers op een
negatieve instelling jegens de ander; op een ernstige sociale onaangepastheid. Wanneer de s factor nu zo zwaarbeladen is en derhalve wijst op
het voorhanden zijn van activiteitsspanningen, dan ontlaadt zich deze, gezien het zo even besproken contactbeeld, niet aangepast, maar destructief.
De Ρ vector laat ons meer de ondergrond zien van haar persoonlijk
heidsstructuur en wel van het angstig gestemd zijn, waarbij deze angst
niet gebonden is aan bepaalde objecten, maar meer diffuus de hele per
soon doortrekt. De aggressieve gevoelens ( e — ) worden echter gezien de
hy — niet uitgeleefd.
Bij de Sch vector zien wij drie verschillende beelden. Dit wijst wel op
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een labiele ik-structuur, die gekenmerkt wordt door een poging, zich aan
te passen aan de eisen van de buitenwerelH. Een groeiend realiteitsgevoel
is hiervan het gevolg, zodat niet alle, uit het ik opkomende impulsen,
zomaar uitgeleefd worden.
Uit het interview blijkt, dat zij zich niet bewust is van haar storend
gedrag. Zij weet wel, dat ze wel eens ruzie heeft, maar dat komt omdat
zij zich zo ergert aan het gedrag van haar moeder, die de andere kinderen
voortrekt, alsook omdat ze haar moeder moet helpen.
Samenvatting
Wanneer wij nu alle gegevens van het onderzoek overzien, blijkt Joke
verstandelijk tot de normale middelmaat te behoren. In haar manifest
gedrag is zij zeer storend ten aanzien van de medemens. Deze onaangepastheid wordt echter subjectief als zodanig niet ervaren. Wij zagen
dit èn uit het interview, alsook uit de projectie-tests de T.A.T. en de
F.P.T., die een nadere analyse van haar belevingswereld gaven en waarbij
geen uitgesproken ernstige conflicten tussen haar en de medemens naar
voren kwamen. Deze discrepantie tussen manifest gedrag en belevingswereld wijst op een opvallend gemis aan zelfkennis en zelfkritiek. Zij weet
wel, dat bepaalde dingen niet mogen (zie b.v. verhaal 9 G F in de
T.A.T.), heeft dus zeker wel enige (theoretische) gewetensfunctie, maar
in actu werkt deze weinig. Geconfronteerd met de ander bemerkt zij niet,
dat zij afwijkt van de gestelde gedragsnormen, hoogstens misschien
achteraf.
Om een dieper inzicht in haar persoonlijkheidsstructuur te krijgen zijn
de gegevens van de Rorschach en de Szondi-test van belang. In de Rorschach toont zij zich als weinig sociaal uitgegroeid. Haar identificatievermogen is zwak. Ook in haar gevoelsleven zien wij nog een grote
achterstand, daar zij, hoewel affectief aanspreekbaar, weinig in staat is
zich affectief te verwerkelijken. In socio-affectief opzicht is zij derhalve
weinig toegankelijk en beïnvloedbaar, zij leeft haar eigen leven. Wij
zagen dit trouwens ook al enigszins in de Rosenzweig.
Voormelde structuur is in zijn ontstaanswijze via de gegevens van de
Szondi enigszins te doorzien. Immers zij zou nog sterk behoefte hebben
aan liefde, aan de kind-ouder situatie. Daar zij deze echter niet als bevredigend voor haar doorleefd zou hebben, maar hierin gefrustreerd is,
heeft zij zich a-, zo niet antisociaal, ontwikkeld (Deri). Hoe zich dit
ontwikkelingsproces echter precies heeft afgespeeld en welke „mechanismen" daarbij een rol gespeeld hebben, is zeer moeilijk na te gaan.
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Een belangrijke rol speelt hier hoe zij zich gedurende de eerste 2 jaren
in het kindertehuis gevoeld heeft, hoe zij de plaatsing naar huis verwerkt
heeft, en hoe zij thuis verder affectief opgevangen is.
Beknopte

samenvatting

De 5 beschreven kinderen vertonen ernstige gedragsstoornissen, die
zowel thuis als op school tot uiting komen. Naast deze gedragsmoeilijkheden wordt nog expliciet geklaagd over de sexuele aberratie bij Casus I
en III en over de oneerlijkheid bij Casus III en IV.
Wanneer wij enkele punten van de levensgeschiedenis in het kort
samenvatten, blijkt het volgende:
1. Met uitzondering van Casus IV zijn alle kinderen vanaf de geboorte
in een tehuis opgenomen met een verblijfsduur, die varieert van IJ/^
tot 5 jaar.
2. Door het huwelijk van hun moeder zijn zij daarna in een gezinsmilieu
terechtgekomen, met uitzondering van Casus IV, die in een pleeggezin
werd geplaatst.
3. De band met de eigen moeder is over het algemeen goed te noemen.
4. Ten aanzien van de verhouding met de stief- c.q. pleegvader valt op
te merken, dat deze overwegend slecht is. Men vindt hier veel conflicten.
5. De verhouding tot de jongere broers en zusjes, die, biologisch gezien,
half broers en half zusjes genoemd moeten worden, is overwegend
slecht, zo niet zeer slecht te noemen.
6. Evenmin is het contact met de leeftijdgenootjes goed te noemen. Bij
Casus I-III en V zagen wij met name de conflicten met de ander,
terwijl bij Casus II en IV een onvermogen aanwezig was om met
leeftijdgenoten om te gaan. Zij speelden ofwel met jongere kinderen,
ofwel zij „vermaakten" zich alleen thuis.
7. De school klaagt bij allen over slechte leerprestaties, die lager liggen
dan verwacht mocht worden gezien het gevonden I.Q. Uit het intelligentie-onderzoek bleek immers, dat de meesten behoorden tot de
zwakke-middelmaat.
Wanneer wij ons nu wenden naar de gemeenschappelijke bevindingen
van het psychologisch onderzoek, leggen wij ons welbewust beperkingen
op. Immers in de derde paragraaf van dit hoofdstuk wordt uitvoerig
ingegaan op de uitkomsten van de diverse tests, wanneer deze n.l. vergeleken worden met die der vergelijkingsgroep.
Wij zullen hier puntsgewijze toch enkele belangrijke data vastleggen:
1. De intelligentie van deze kinderen ligt overwegend op zwak-middel74

matig niveau. Bij de 4 kinderen, waar de Terman-Merrill test is afgenomen, ligt het I.Q. niet boven de 95. (laagste 88, hoogste 94).
Het gemiddeld I.Q. is 91.
Bezien wij enkele subtests nader, dan blijken de hogere functies overwegend slecht ontwikkeld te zijn. Zo zien we dat de functies als
oordeel-critiek en abstractie gemeenlijk al vroeg uitvallen. Het inprenten is slecht bij Casus I en II, terwijl dit bij Casus III en IV
relatief goed is.
2. Bij practisch alle kinderen rees de verwachting, dat bij een meer gave
persoonlijkheidsuitgroei, het gevonden I.Q. hoger zou zijn.
Het ongeordende denkverloop, de geringe taalontwikkeling, de deconcentratie, zij drukken allen het I.Q. Het blijkt immers moeilijk te zijn
deze kinderen aan een taak te binden (Casus I-III en V ) , het interesseert hen weinig, zij spannen er zich niet voor in en zeggen vaak maar
•wat om een antwoord te geven.
Bij Casus II en IV ligt de problematiek wat anders. Hier is wel een
bereidheid, zij willen wel medewerken, maar door een te grote afhankelijkheidsinstelling is hun zelfstandigheid te gering, zodat zij in feite
alleen tot goede prestaties komen bij die tests, waarbij een nauwe binding met de proefleider mogelijk is. Worden zij even aan zichzelf
overgelaten, dan verminderen hun prestaties.
Het is derhalve begrijpelijk dat al deze kinderen in een klassikale
situatie, d.w.z. opgenomen in een groep van 25 à 45 kinderen, hetzij
te gauw afgeleid zijn, hetzij te weinig persoonlijk contact hebben met
de leerkracht, met alle ongunstige gevolgen vandien voor hun leren.
3. Wanneer we de inhoud van de belevingswereld van deze kinderen
bezien, dan blijkt dat er zich weinig conflictueuse themata voordoen.
Casus I en II komen in de projectietests niet tot verhalen, die voor
verdere inhoudelijke analyse toegankelijk zijn; zij geven een onsamenhangend, ongeleed verhaal (Casus I) of zij beperken zich tot een min
of meer uitgebreid descriptief verslag (Casus II). Casus III is een
uitzondering op de gehele groep, daar hier een uitermate conflictueuse
belevingswereld constateerbaar is. De meeste T.A.T. verhalen geven
conflicten, ruzies, spanningen etc. weer. In geringe mate zagen we dit
ook bij Casus V, doch hier lagen de spanningen meer op het normale
vlak. Tenslotte zagen we bij Casus IV niet zozeer conflicten, als wel
themata van ziekte en dood, waardoor het stemmingsleven uitermate
negatief, onlustvol was.
W a t allen missen is een overwegend positieve gerichtheid op de realiteit en de toekomst. Zij zijn niet blij, verwachtingsvol, optimistisch.
75

4. Bekijken we nu als laatste facet nog hun socio-affectiviteit dan zien
wij het volgende: bij alle kinderen zijn hier ernstige stoornissen voorhanden, zij het wel dat de wijze, waarop deze zich uiten, individueel
verschillend is.
Bij Casus I-III en V krijgen we met name een negatieve instelling tot
de ander. De ander wordt gezien als een bedreiging van hun eigen
ik; zij beschrijven het samenzijn alleen maar vanuit een conflictuositeit,
zodat zij niet met de ander i.e. leeftijdgenootjes kunnen omgaan. Als
er al eens een sociaal contact is, dan is deze weinig gericht en blijvend
(zie b.v. Casus I). Deze kinderen, opgenomen in een groep, worden
door de anderen dan ook als storend beleefd, omdat zij het ongedwongen samenspelen verhinderen of onmogelijk maken. Gezien de
analyse van hun belevingswereld zijn zij echter niet in staat deze ervaringen te verinnerlijken, zodat er dus een duidelijke discrepantie is
tussen hun manifest sociaal gedrag en wat zij in de test weergeven.
Iets anders zien wij bij Casus II en IV.
Hier is meer een onvermogen aanwezig om zich te verwerkelijken in
het contact met anderen. Zij worden beschreven als: angstig, onzeker,
infantiel, hulpbehoevend, onzelfstandig etc. etc. W a t zij in feite behoeven is de steun van de volwassenen; zij hebben ouderfiguren nodig
om zichzelf te zijn. Zeer sterk zien we derhalve bij deze twee een
discrepantie tussen het niveau van hun socio-affectiviteit en hun kalenderleeftijd. Zij willen leven in de wereld van de moederlijke verzorging.
Terecht zei daarom de pleegmoeder van Casus IV dat Joop lichamelijk
wel verder gegroeid was, maar psychisch niet.
5. Wanneer wij ons afvragen wat de grondstoornis is bij deze kinderen,
dan is dat o.i. dat zij zich sociaal niet geborgen ervaren. Zij zijn niet
zeker van de bindingen, zo zij deze al hebben met hun ouders c.q.
moeder. Op grond van dit gemis vertonen zij voormeld manifest gedrag. Dit is hun antwoord op de doormaakte tekorten.
Wij zien hier in grote lijnen 2 reactiewijzen naar voren komen, zoals
deze door Bowlby en Goldfarb beschreven zijn n.l. de „affectionlessness" en de „crave affection" (zie bid. 22). Op geleide van voormelde
grondstoornissen, waarbij de beïnvloeding van het latere milieu eveneens van belang is geweest, menen wij bovenvermelde klachten — zie
de punten 3 tot en met 6 — te kunnen begrijpen. In feite eisen deze
kinderen hun moeder alleen voor zich op en ervaren zij in hun jongere
broers en zusjesmededingsters naar de moederlijke liefde.
Uitvoeriger komen wij echter op dit alles nog terug in de derde paragraaf.
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Paragraaf II
Nadat wij op de voorgaande bladzijden onze bevindingen betreffende
de 5 hospitalistische gevallen hebben weergegeven, willen wij in deze paragraaf 5 gevallen bespreken, die wij samengevat hebben onder de noemer
affectieve verwaarlozing.
De hospitalistische gevallen zijn gedurende kortere of langere tijd buiten de gezinssfeer en met name de moederfiguur opgegroeid en de bedoeling van dit geschrift is na te gaan of, en zo ja in welke facetten, deze
kinderen in hun schoolleeftijd hiervan de nadelige gevolgen ondervinden.
Door vergelijking met de volgende 25 gevallen wordt o.i. nog duidelijker
in welke facetten deze kinderen gestoord zijn, tenzij mocht blijken, dat
kinderen, die thuis ernstig affectief verwaarloosd zijn, b.v. in nog ernstigere mate hiervan de gevolgen ondervinden.
Er is echter een groot verschil in selectie geweest ten aanzien van de
nu te beschrijven gevallen. Immers, bij de kinderen, die in een tehuis
geweest zijn, was dit objectieve feit al voldoende reden om deze kinderen
te onderzoeken, bij de vergelijkingsgroep was dit niet het geval. Hier
werd immers op grond van de levensgeschiedenis en het psychologische
onderzoek een bepaalde diagnose gesteld. W a s deze affectieve verwaarlozing, dan kon deze casus in dit geschrift behandeld worden. Het komt
o.i. daarom gewenst voor enige regels te wijden aan deze diagnose. De
mogelijkheid is toch niet uit te sluiten, dat zij door ons werd gesteld op
grond van kenmerken, die een zeer persoonlijke voorkeur hebben en
algemeen-wetenschappelijk niet aanvaard worden.
Het pasgeboren kind is in zijn hulpeloosheid totaal aangewezen op de
ander. Deze afhankelijkheid is een beroep, een appèl op de liefdevolle
zorg van de ouders en met name van de moeder, zodat het kind in en door
deze zorgende instelling zijn menselijkheid, die bij de geboorte nog sluimerend is, tot ontwikkeling en manifestatie kan brengen. Het eerst gebeurt dit in de glimlach, wanneer moeder en kind elkaar gevonden hebben.
Hier is een wederzijdse toewending in liefde, waarmee nu de socio-affectieve ontwikkeling van het kind begint. Zijn liefdesbehoeften worden bevredigd door een ander, die dit leidt en regelt volgens diens inzichten.
Zij worden derhalve niet altijd gestild, wanneer de baby dit wil, maar
zijn gebonden b.v. aan voedings-, baadtijden en aan andere leefregels.
Affectief wordt nu een kind verwaarloosd, wanneer men deze primaire
levensbehoeften niet onderkent, er geen acht op slaat, zodat deze onbevredigd blijven voortbestaan. Hiermee is echter automatisch ook een
sociale verwaarlozing gegeven. Immers de liefde wordt door de moeder
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aan het kind geschonken en bij ontbering hiervan is er ook een verzwakte of verminderde toenadering tussen beide personen. Vandaar dat
wij in het vervolg zo vaak spreken over de socio-af fectiviteit. In en door
het contact met de medemens verwerkelijkt de baby zich, worden zijn
affectieve behoeften voldaan, groeit de baby, die nog in een praesociale
fase verkeert naar socialiteit, kan hij zich richten op en rekening houden
met de ander. De lezer zal nu bemerken, dat bij de hier volgende gevallen ook sprake is van ernstige verwenning en zou zich kunnen afvragen
of het wel verantwoord is ook deze gevallen onder de noemer affectieve
verwaarlozing te vatten. Wij menen van wel.
Bij deze kinderen is n.l. door een al te toegevende, passieve instelling
van de moeder de socio-af fectieve behoefte in feite niet onderkend, omdat
hieraan voldaan is op een wijze, die het kind op een a-sociaal-lustniveau
houdt. Hier is geen binding met de ander tot stand gekomen. W a t deze
kinderen willen is bevrediging van hun behoeften, die nog op zeer primitief niveau staan en sociaal weinig verankerd zijn. Zij zien de ander als
zuiver voor zich. Vandaar dat o.i. gesteld kan worden, dat verwenning
een vorm is van verwaarlozen.
N a dit alles zou de lezer op kunnen merken, dat in feite ook de gehospitaliseerde kinderen affectief verwaarloosd zijn, daar bij hen de moederfiguur eveneens ontbrak. Gemeen hebben immers alle 50 kinderen, dat zij
niet of niet voldoende in de liefdevolle moeder—kind verhouding geleefd
hebben. Het enige verschil is, dat de affectief verwaarloosden thuis opgegroeid zijn, dat wil zeggen in de objectieve gezinsconstellatie van een
vader, een moeder en één of meer kinderen, en de internaatskinderen in
een tehuis d.w.z. met een groep leeftijdgenoten en één of meerdere
(vaste) verzorgsters.
Mogelijkerwijze zal de slotconclusie van ons onderzoek inderdaad zijn,
dat er geen essentieel verschil is tussen beide groepen kinderen, dat zij
derhalve in grote lijnen dezelfde persoonlijkheidsstructuur vertonen. Voorlopig is dit nog niet zo inzichtelijk en komt het ons daarom verantwoord
voor om de affectief verwaarloosden als vergelijkingsgroep te gebruiken.
Of en welke overeenkomsten en verschillen aanwezig zijn, wordt in de
loop van deze studie dan wel duidelijk.
Bij de keuze van deze 25 gevallen hebben wij ons laten leiden door de
navolgende criteria:
1. Kinderen, bij wie bleek dat een ongunstige erfelijke aanleg in de
familie was, werden niet in dit onderzoek opgenomen, evenals
2. Kinderen, die blijkens het intelligentie-onderzoek als oligofreen beschouwd konden worden.
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3. Kinderen, bij wie het medisch onderzoek somatische stoornissen aan
het licht bracht, werden uitgesloten, wanneer te verwachten was dat
deze een weerslag op het gestoorde gedrag hadden.
De reden van dit alles hebben wij vroeger (zie blz. 34) al gegeven.
4. Wij hebben wel als eis gesteld, dat de hier vermelde gevallen in hun
prille kinderjaren affectief verwaarloosd moesten zijn.
Conform de gevolgde methode bij de gehospitaliseerde kinderen, willen wij nu eerst 5 gevallen uitvoerig bespreken, om dan in het volgende
hoofdstuk nog 20 gevallen te bezien.
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CASUS

Α.

Door middel van de huisarts werd onze hulp ingeroepen voor een
7-jarig meisje, Ria geheten. De klachten werden door haar moeder als
volgt beschreven: vlug huilen, vooral op school en duimzuigen.
De gezinsconstellatie is als volgt:
Ria is de tweede van 4 kinderen. De jongste is een jongen van drie
jaar. De anderen, meisjes, zijn respectievelijk 8 en 5 jaar. De vader is
vertegenwoordiger. Zij bewonen een goede middenstandswoning en het
huis wordt goed verzorgd. In de familie-anamnese komen geen opvallende
karaktertrekken of ziekten voor. De vader van Ria is enig kind, is vroeger
nogal verwend geworden en vanwege zijn drukke werkkring is hij zeer
weinig thuis. Het oudste meisje is volgens moeder erg angstig en onrus
tig, terwijl het derde kind „gewoon" zou zijn. De jongen hangt erg aan
zijn moeder; 's ochtends in haar bed gekropen, antwoordt hij als volgt op
verzoek van zijn vader om ook bij hem in bed te komen liggen: „mammie,
pappie kop afsnijden en dan doodmaken".
Uit de levensgeschiedenis van Ria is het volgende te vermelden:
Levensgeschiedenis
Tijdens de graviditeit van Ria woonde moeder in bij haar schoonmoe
der. Hoewel deze laatste een groot huis bezat, kreeg haar schoondochter
maar één kamer toegewezen, waarin zij bleven wonen tot Ria 8 maanden
was. Toen kregen zij een eigen huis. De partus verliep goed. Ria kreeg
6 maanden borstvoeding en er waren geen moeilijkheden met de overgang naar flesvoeding. W a t lopen, praten en zindelijk worden betreft,
was zij later dan de andere kinderen. Daar zij als baby rustig was. trok
zij weinig aandacht, zodat de moeder van haar minder notitie nam dan
van de andere kinderen. Zij huilde niet gauw. Zij is tweemaal geopereerd
aan haar amandelen ( 4 · ^ en 6 jaar oud). Moeder denkt dat ze nogal te
lijden heeft gehad van deze ingrepen.
Apert begonnen de moeilijkheden op de kleuterschool, zij was toen 4:6.
W a t het werk betrof kon zij zich wel handhaven, maar niet in het contact
met andere kinderen. Hier zijn haar regelmatige huilbuien begonnen, die
nog steeds zeer gemakkelijk op te roepen zijn.
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Over haar gedrag thuis is het volgende te vermelden zij heeft geen
vriendinnetjes Meestal hangt ze duimzuigend over het hekje van de voortuin. Over het algemeen is ze inactief, nooit enthousiast. Z e kan zich zelf
niet bezighouden Met buien kan ze wel aanhalig zijn, maar moeder vindt
Ria met prettig „Je krijgt er mets van terug" Z e zegt met veel en is gauw
overstuur Eten en slapen doet ze goed, alleen tranpireert ze vlug
Uit een gesprek met moeder lichten we nog enkele saillante opmerkingen om de moeder te typeren. Over verwennen pratende, zegt moeder ,,Ik kan ze niet verwennen, ik heb er vier, bovendien voel ik er
mets voor". Moeder wil niet dat er aan tafel gesproken wordt, (Vader
is bijna nooit thuis). Alleen luisteren ze met naar dit gebod, zodat moeder zegt. „Het is gewoon een bijeenkomst van oude betten, je kunt er
zelf mets meer zeggen". Even later zegt ze „Het is wel een taak, die
wel het zwaarste is, die je kunt denken, om kinderen op te voeden". W a n neer dan gevraagd wordt of ze ook niet plezier en geluk in haar kinderen
beleeft, zegt ze: „Dit is nog maar de vraag". „Op school zijn het engelen,
maar naar mij en mijn man luisteren die grieten niet". Uit deze letterlijk
overgenomen zinnen blijkt wel, dat moeder haar kinderen een last vindt,
dat ze er maar ongemak en teleurstelling van ondervindt. Daarom ook
stopt ze hen 's avonds maar zo vroeg mogelijk in bed. Het opvoeden
heeft haar zwaar teleurgesteld De oorzaak van het gedrag van Ria ziet
moeder in het feit, dat bij haar thuis de kinderen nooit aanwezig mogen
zijn als moeder visite ontvangt Daardoor meent zij dat haar kinderen
minder flink zijn dan anderen. Moeder maakt tijdens het interview geen
prettige indruk. Haar stem is flink, wat aan de harde kant. Zij geeft een
beeld van een affectkoude, meer zakelijk, rationeel ingestelde vrouw, die
weinig voldoet aan de affectieve behoeften van haar kinderen.
Momenteel zit Ria in de tweede klas van de lagere school; zij heeft
nog geen klas gedoubleerd. Over haar gedrag aldaar vertelt moeder,
evenals de klasse-onderwijzeres, het volgende: „Ria huilt veel en gauw.
Tijdens het speelkwartier staat ze meestal aan haar duim te zuigen en
houdt zich daarbij krampachtig vast aan de hand van haar oudste zusje,
zodat deze ook practisch met tot spelen komt". Wanneer men tegen haar
in de klas iets zegt doe je vinger uit je mond — werk eens door — begint zij direct te huilen. Loopt zij in de rij toevallig naast een ander meisje
dan gewoonlijk, dan begint ze te huilen. De kinderen op school noemen
haar „brulaap". Ook de juffrouw vindt het kind niet prettig. In de processie tijdens haar eerste communie liep ze met haar armpjes voor haar
ogen al duimzuigende. Dit is volgens moeder een verlegenheidsgebaar.
O p school is zij een middelmatige leerling. Lezen doet zij goed, met
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rekenen is zij bang het niet te kennen. Als ze denkt een fout gemaakt te
hebben, kan zij niet meer verder werken, maar gaat ze direct huilen.
Zij is overgegaan met gemiddeld 6 tot 7 voor de leervakken en 8 voor
gedrag en vlijt.
Het psychologisch onderzoek — zij was tijdens het onderzoek precies
7 jaar — leverde de volgende gegevens :
Observatie-Szeno
Wanneer p.l. Ria gaat halen in de wachtkamer, waar zij gezeten is met
haar moeder,begint ze direct te schreien, maar gaat toch alleen mee naar
boven.
Wanneer gevraagd wordt waar zij, op de speelkamer zijnde, mee wil
spelen, wijst ze naar de poppenkast. Ondertussen is het schreien practisch al opgehouden. Bij aanmoediging loopt ze aarzelend naar de poppenkast, maar blijft halverwege staan en begint op haar duim te zuigen.
Zij blijft maar staan, de blik naar de grond gericht. P.l. pakt de Szeno
(G. Staabs) en na uitleg gaat ze spelen. Ze pakt een stoel en zet er een
kindje op (ene hoek) dan nog een kindje in de luie stoel (ander hoek);
midden op het blad plaatst ze een hondje, dat aan een riem wordt vastgehouden door een jongetje. Dan schuift ze dit alles naast elkaar en aan
de andere kant worden de bomen neergezet. Geleidelijk aan zet ze alles
ongeordend op het veld wat in de doos zit, zodat het niets meer voorstelt.
Tijdens het spelen zegt ze niets spontaan. O p vragen van p.l. geeft ze
korte antwoorden, die niet erg luid uitgesproken worden. Wanneer ze
klaar is, gaat ze op de stoel zitten, zegt niets, maar kijkt p.l. eens aan.
Als deze dan vraagt of het klaar is, knikt ze eerst ja en zegt het daarna
ook.
Wanneer we dit spel analyseren, waar zij zich ongeveer dertig minuten mee geoccupeerd heeft, en waar ze wel in op ging, valt op dat zij
niets uitgebeeld heeft. Elk voorwerp wordt (zeker later) alleen maar
gezien als een „plaatsbaar ding". Er is geen enkel inzichtelijk verband in
het gebruikte materiaal. Het geheel heeft iets chaotisch, lijkt op een zinloze juxtapositie.
Kohs
Bij het intelligentie-onderzoek behaalde zij met de Kohs Blocks Design
(de Terman-Merrill werd niet afgenomen) een I.Q. van 110.
Zij had aansporing nodig bij het eerste voorbeeld, maar deed toen
voorbeeld II en de Ie en 2e en de 4e opgave goed. De 3e en de volgende
deed zij fout.
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Childern Apperception

Test

De verhalen van de C.A.T. waren gesteld in een nogal kinderlijke
verhaaltrant met korte zinnetjes. Wanneer men deze verhalen vanuit een
formeel standpunt bekijkt, valt op hoe weinig de zinnen ondergeschikt gesteld zijn. Het blijft overwegend beperkt tot een nevengeschikte samenstelling. Bovendien maakt het geheel een onsamenhangende indruk. In feite
zijn het geen verhalen. Voor zover een inhoudelijke analyse bij deze verhalen mogelijk is, kwamen er geen conflictueuze themata naar voren, wel
enkele zinnen als: „de dieren plagen" (VII) of „de aap is stout" ( V I I ) ,
maar dat is dan meer een losse zin, zonder dat het opgenomen is in een
verhaal
Deze test deed ze vlot, ze had alleen bij de eerste plaat wat aanmoediging nodig. De verhalen zijn gemiddeld 3—6 regels lang (groot geschreven op foliovel).
Wij zullen een verhaal ter verduidelijking geven :
plaat 3: Die mijnheer zit de pijp te roken, ze gaan weg, de stok neemt ze
mee, ze was moe, de mijnheer zit op een stoel, de mijnheer is niet moe
meer, nu gaan ze naar huis en als ze thuis kwam en toen eten en toen zag
ze een muis die zat op de stok en rook een pijp en nu is het uit".
Dat zij tijdens het onderzoek steeds meer op haar gemak raakte, bleek
wel uit het feit, dat zij spontaan begon te praten. Toen p.l. nl. even in
een kast moest zijn, zei zij, rondkijkend: „Zo'n ding hebben wij ook"
(wijzend op een schilderij).
Rorschach
Via deze test kwamen de volgende gegevens:
Aantal duidingen: 3 Duur van de test: 5 minuten
G
D
Dd
F
F +
F—

=
1
=
1
=
1
— 2
=
1
=
1
Reactie per zwarte plaat
Reactie per gekleurde plaat
Reactietijd per plaat

HDF
=
1
Td
= 2
Water
=
1
Erlebnistype
=0:0
Geen draaien.
=
=
=

5 seconden
2 seconden
4 seconden

Wanneer we dit protokol analseren, dan valt vóór alles het geringe
aantal duidingen op: bij plaat I „Water" en bij plaat V en VI „2 oorijes". Voor het overige kreeg men „Farbnennungen", b.v. plaat X: bruinrood-geel-oranje-blauw-groen-bruin. Of men zag „Form" descripties als
b.v. op plaat IV: open gaatjes — kleine stippeltje — kleine stokjes —
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open gaatjes. Dit laatste kwam bijna op iedere plaat weer terug. Van
belang is nog het eerste gezegde op plaat IV: helemaal zwart en op plaat
VII: een grote open plek, licht donker.
Inhoudelijk staat deze Rorschach op een zeer kinderlijk niveau, aangezien Farbnennungen tussen de zuivere descripties en de duidingen
staan. Bij kinderen rond de 3 à 4 jaar zijn zij gemeenlijk te verwachten,
maar bij oudere kinderen tonen zij een onvermogen om tot een duiding
te komen bij affectbeladen situaties. (Ames). Ook de vormdescripties
tonen een onvermogen tot duiden, zij het wel — dit in tegenstelling met
de Farbnennungen — vanuit een andere achtergrond. Hier is het subject
intellectueel niet in staat, mogelijk door remmingen, de zeer globaal aangeboden figuren tot een gestalte te vormen. Gezien haar eerste gezegde
op plaat IV: helemaal zwart, ligt het vermoeden voor de hand dat de
kleur van deze plaat bij haar wel angst oproept.
Het aantal antwoorden zelf wijst op een beperkte belevingswereld.
Mogelijk is de tweede T d duiding, die F — is, nog een perseveratie van
de op plaat V gegeven duiding.
Rosenzweig
De Picture Frustration test van Rosenzweig werd niet afgenomen,
omdat het lezen te stuntelig ging, alsook omdat zij de situaties niet goed
begreep. Zo kon ook de Sentence Completion Test niet gemaakt worden.
Het beeld, dat men gedurende de observatie verkreeg, was dat van een
astheen, weerstandsloos meisje. Zij keek zeker in het begin schuw uit haar
ogen en durfde uit zichzelf niet te gaan spelen, maar had in deze stimulantia nodig van de observator. Geleidelijk wende zij aan de sfeer, nam
haar gedrukte stemming af en begon zij meer spontaan te spreken.
Wij waren niet in de gelegenheid na te gaan, hoe dit meisje met leeftijdgenootjes omging, zodat we in deze geen beeld konden verkrijgen van
haar sociaal gedrag. Л ц zagen alleen hoe zij zich gedroeg ten opzichte
van p.l.
Samenvatting
Wanneer we van alle verkregen gegevens een totaalbeeld trachten te
ontwerpen, dan zien we een verstandelijk normaal meisje (I.Q. Kohs :
110), dat in haar sociale en karakterologische ontwikkeling op het peil
staat van een veel jongere. Bij de observatie, alsook in de afgenomen tests,
blijkt haar achterstand uit de wijze waarop zij zich gedraagt, waarop zij
aan het test-onderzoek deelneemt, waarop zij omgaat met het materiaal
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en waarop zij aan min of meer onbepaalde figuren vorm geeft. Inhoudelijke stoornissen komen niet naar voren. Immers de C.A.T., de Szeno en
overwegend ook de Rorschach laten alleen maar een formele analyse toe
Deze tests wijzen dan op een ongestructureerde, iets chaotische belevings'
wereld. Er is geen eenheid in het verloop van haar gedachtenleven, de
onderlinge samenhang ontbreekt. De observatie deed het bestaan van
sterk doorleefde conflicten evenmin vermoeden. W e l bleek hier, dat haai
toewending tot personen en dingen erg onzeker, aarzelend is. Wanneei
aan haar gevraagd wordt — wijzend op de poppenkast — om te gaan
spelen, dan gaat zij niet in op de uitnodiging die het materiaal stelt. Zij
trekt zich teveel terug in zich zelf. Alleen door het actief ingrijpen van de
ander wordt de zuigactiviteit vervangen door een spelactiviteit. Zo blijkt
ook uit de levensgeschiedenis hoe eng haar wereldje is, hoe gering haar
sociale contacten zijn en dan nog met weinig mensen. Het is duidelijk, dat
dit meisje dus karakterologisch in vele opzichten achtergebleven is. Het
is daarom wel bevreemdend dat het op school enigszins gaat en zij de
Ie klas niet doubleerde.
Wanneer wij ons nu afvragen, hoe deze ernstige ontwikkelingsachterstand te begrijpen valt, moeten wij vooreerst wijzen op haar moeder, zoals
wij deze tijdens het onderzoek hebben leren kennen. Zij bleek ons immers
niet de figuur, die geborgenheid weet te schenken aan kinderen, die een
liefdevol home kan scheppen, waarin de kinderen zich thuis voelen om
vandaar uit de wereld te betreden. Formeel doet zij wel wat moet, maar
het is meer plichtmatig en schenkt haar weinig voldoening.
Wij zouden ons in deze de vraag willen voorleggen of de eerste duiding
in de Rorschach n.l. water ons verder kan helpen ? W a t e r is immers het
oerelement, waaruit het leven ontstaat en tot zich zelf komt. Is het water
symbolisch ook niet verwijzend naar de moederschoot, de oergrond van
het menselijke leven *)? In onze belevingswereld zijn inhaerent aan deze
gedachtengang phaenomenen als : geborgenheid — thuis — vertrouwd zijn.
Gezien de overige data komt het ons voor dat voormelde vraagstelling
zeker wel positief beantwoord kan worden en dat Ria zich niet veilig,
zeker weet. O p grond hiervan wendt zij zich zo schuchter tot de wereld,
daar dit alles een potentiële aanslag inhoudt op haar zekerheid en
veiligheid.

*) Zie E. de Hartog: Het Vader en Moederbeginsel.
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CASUS В.

Door de huisarts werd een onderzoek aangevraagd voor een 7-jarig
meisje, Вер geheten, waarvan men het vermoeden had, dat ze debiel was.
Andere klachten waren nog dat ze angstig was, weinig durfde en
soms hevige driftbuien vertoonde.
Bij nader onderzoek van de familieconstellatie blijkt het volgende : Вер
is het derde kind van de vijf. De twee kinderen boven haar zijn jongens,
de overigen zijn meisjes. De ouders zijn allebei gestoorde mensen, met
name de vader. Hij stamt uit een gebroken gezin en, als enig kind bij zijn
moeder gebleven, is hij daar zeer sterk aan gehecht.
Bij zijn huwelijk trokken zij in bij zijn moeder, maar, daar de man alles
deed wat zijn moeder zei en het hele huishoudelijke leven door haar
geregeld werd, is zijn vrouw na enkele jaren bij hem weggelopen. Na een
jaar is het tussen hen weer goed gekomen, alleen wilde de vrouw nu niet
meer bij zijn moeder wonen. De man was ondertussen, vermoedelijk daarin
zijn moeder navolgend, van protestant katholiek geworden, welke gods
dienst ook door zijn vrouw werd overgenomen.
Vader is volgens zijn zeggen beneden zijn stand getrouwd. Hij zelf
komt uit een behoorlijk middenstandsgezin.
Hij kan erg minderwaardig over zijn vrouw spreken, ook in haar bijzijn,
typerend voor hem is zijn uitspraak : „Mijn vrouw en kinderen moeten
zijn zoals ik het graag zie". De vrouw leeft dan ook helemaal onder de
druk van haar man.
Het hele onderzoek werd ten zeerste belemmerd door de geringe mede
werking van de vader. Hij heeft nooit een gesprek met de psychiater
gewild. Ter illustratie van de gestoorde structuur van vader citeren wij
nog een zin uit een brief van hem aan het M.O.B.: „Вер is volkomen
abnormaal, gisteravond had ze in bed haar laken zodanig om haar nek
geknoopt, dat het wonder is dat het geen nadelige gevolgen heeft gehad.
Ik geef het verder op, want ik heb geen zin dat het mij mijn gezondheid
kost".

Levensgeschiedenis
Uit de levensgeschiedenis van Вер is het volgende te vermelden : Zij
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is geboren in 1948. Zij werd door haar ouders niet gewenst. De moeder
wilde maar twee kinderen hebben, „anders kun je helemaal niet meer naar
je moeder", zei ze. Bovendien moest moeder in het ziekenhuis bevallen,
alwaar Bepje direct 6 weken moest blijven voor „blaasjes" (eczeem).
Toen het kind thuis kwam had het een eigenaardige lucht bij zich, die
moeder niet kon verdragen. Moeder heeft het daarom nooit kunnen aan
halen. Ook vader verstoot het kind, omdat het volgens hem lijkt op een
neef, die hem vroeger zeer veel geplaagd heeft en waar hij niet tegen op
kon. Z e heeft geen borstvoeding gehad, begon te lopen tegen het eerste
levensjaar en sprak rond de 2 jaar, zij het wel, dat ze nu nog regelmatig
letters verkeerd uitspreekt. Rond de twee jaar heeft ze veel met faeces
gesmeerd, wat moeder heel erg vond. Z e was 's nachts pas droog op
5-jarige leeftijd. De huisarts zou gezegd hebben „doe ze dan maar een
luier aan !" Вер vond dit zelf erg prettig en zei woordelijk : „Als ik klein
ben, word ik veel aangehaald". Over het algemeen is ze 's nachts onrustig
en huilt gemakkelijk. Zij moet alleen slapen, omdat ze een tijdje sexuele
spelletjes gedaan heeft met haar 2 jaar jonger zusje.
Na een jaar op de kleuterschool gezeten te hebben, heeft ze de eerste
klas van de lagere school gedoubleerd. Volgens vader zou het overwegend
onwil zijn. Op een keer had ze n.l. 23 van de 31 sommen fout ; toen zij
deze thuis over moest maken, voordat ze naar het zwembad mocht, waren
zij alle de eerste keer al goed. Bij de overgang had zij op haar rapport
voor lezen : 5, schrijven : 6, rekenen : 4, en taal : 5. Alleen voor zingen
had zij een 7.
Thuis is ze erg lastig en moeilijk. Z e is stug en afwerend in haar
gedrag. Volgens moeder heeft ze dit van haar schoonmoeder, volgens
vader van zijn vrouw, daar het milieu van haar minder is dan van hem.
Beppie is altijd spelbreekster b.v. als zij uitgaan of gezelschapsspelletjes
doen. Van kwartetten begrijpt zij niets terwijl een jonger zusje dit wel
begrijpt.
Bij vreemde mensen is zij erg prettig en lief ; zij speelt ook graag op
straat met andere kinderen.
Bij het psychologisch onderzoek bleek het volgende :
Observatie :
Bij het bezoek aan het M.O.B, was het eerste contact wat moeilijk te
leggen. Z e gedroeg zich aanvankelijk erg schuchter, maar met behulp van
speelgoed voelde zij zich gauw thuis.
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Szeno
Wanneer de Szeno-doos voor haar gezet wordt, zegt ze: „O". Ze begint
meteen de luie stoel te pakken, gaat erbij staan en zegt: „Hoe moet die
stoel ? Dit is een vriendje ! W a t is dit ?" Dan pakt ze het w.c. stoeltje en
zegt : ,,Ik weet wat dit is, als kinderen erg nodig moeten, gaan ze erop".
Dan pakt ze poppen en zet die op de stoelen. „Hier zitten ze gezellig",
zegt ze.
Ze is zeer actief, gebruikt allerlei materiaal : objecten, dieren, mensen.
Als ze de krokodil pakt zegt ze : ,,Kan hij zijn mond dicht doen ?" Dan
pakt ze de hond vast aan zijn halsband, bengelt hier wat mee heen en
weer en zegt : „Dat doet niet pijn hé, bij zo'n hondje ?" Vervolgens zet
ze de hond op de koe en zegt : „Het vrouwtje zit op het mannetje". Zij
doet dan weer alles terug in de doos en begint met iets anders te spelen.
Z e steekt een zuigflesje in haar mond en zegt: „Er komt niets uit hè?"
Z e komt er niet toe iets te maken, het zijn fragmenten, hele kleine
situaties, die ze na enige tijd weer opruimt om met iets nieuws te beginnen.
Ook in de volgende Szeno herhaalt zich dit spelniveau.
W a t ze erg graag doet, is schilderen. Met behulp van dikke penselen
kliedert ze heerlijk met verf. Ze maakt een bos met bloemen.
Bij een volgend schilderij zegt ze : „Nu ga ik nacht maken" en zegt al
vervend : „Er mag geen spikkeltje wit meer zijn, alles moet zwart".
Intelligentie-onderzoek
Bij het nagaan van haar verstandelijke capaciteiten — zij was toen
7;4 — viel op dat haar verstand op middelmatig niveau ligt. In de
Terman-Merill behaalde zij een I.Q. van 95 en in de Kohs van 96.
Het Terman-profiel was als volgt:
Test nr.

ІгГаГ і
Jaar VII
Jaar VIII

1

2

+
+
_ _
+
—

3

4

5

6

+
+
—

+
+
—

+
+
—

+
+
+

De functies, die het eerst uitvallen, zijn het kritisch-beoordelend staan
tegenover absurditeiten en het vinden van enige overeenkomst tussen
twee voorwerpen (VII 1 en 2; VIII 3 en 4 ) ; daarentegen is de woorden
schat en het geheugen relatief het beste ontwikkeld. (VIII 1 en 6 ) .
De vraag rijst of haar sociale ontwikkeling gestoord is. Haar ant88

woorden bij de volgende opgave (VII-4): W a t moet je doen als je iets
gebroken hebt dat van een ander is — „weglopen" en bij VIII-5 zegt zij
op de vraagstelling: W a t zou je zeggen als je in een vreemde stad was
en iemand vroeg jou de weg — „dat durf ik niet te zeggen" — zijn althans opvallend.
Children Apperception

Test

Bij het afnemen van projectietests als de C.A.T. en de fabeltjes van
Duss viel haar kinderlijkheid op. Zij komt in feite niet tot een verhaal in
de C A . T . , maar zij blijft overwegend steken in een opsomming. Z o vertelt ze b.v. op plaat V het volgende: „Een bed en daar zitten twee beren
in en een raam en een lamp en een kap en hier een groot bed daar slapen
vader en moeder beer", en op plaat IX: „Een haas die ligt in bed en daar
is de deur, daar zijn ramen en verder weet ik er niks van. Klaar?"
Duss
Bij de fabeltjes van Duss luidt de eerste vraagstelling: „Er was eens
een klein vogeltje dat al een beetje kon vliegen en dat in een nestje zat
met vader en moeder-vogel. Opeens kwam er een storm en het nestje
waaide uit een boom. Vader vloog naar een boom en moeder-vogel naar
een andere, naar welke boom zou kindje-vogel nu vliegen?" Hierop antwoord zij: „Die vliegt naar het nest, ook naar een denneboom, naar moeder, (even later) naar vader, (dan weer) naar moeder".
De vierde vraag is: Er zijn een heleboel mensen op straat en dan komt
er een begrafenisstoet voorbij en de mensen zeggen: wie zou er dood zijn?
Hierop antwoordt zij: „Dat weet ik niet (na enige tijd) moeder schaap"
(continuatie van derde verhaal dat gaat over moeder schaap ?).
De vijfde vraagstelling luidt: Er was eens een meisje dat heel zachtjes
zei: O, wat ben ik bang. Waarvoor zou dit kindje bang zijn? Haar antwoord is: „Omdat de moeder dood was".
Naast het kinderlijke valt op het angstige, het sterk gebonden zijn aan
moeder, zij het wel dat haar binding erg broos is (doodsthema).
In de Duss blijkt een sterkere binding aan de moederfiguur dan aan de
vaderfiguur.
Rorschach
Dit protokol bestond uit de volgende gegevens :
Aantal antwoorden: 22; duur van de test: 13 minuten.
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G
D
F
F+
F—
GF—
GF+
FFb
Persev.
Erlebnistype
Part. kl.

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

5
17
19
13
6
3
2
3
3
0

=
=
=
=
=
=
=
=
=
:
=

23%
77%
86%
68%
32%
60 %
40 %
14%
13%
IJ^
0,31

Tot. kl.
= 1,20
Md
=
1 =
5%
Τ
= 18 = 8 1 %
Obj.
= 2 =
9%
Tafereel
=
1 =
5%
Reactietijd zwarte plaat : 10 seconden
Reactietijd gekleurde plaat : 9 seconden
Reactljd per plaat
: 9 seconden
Methode Morgenthaler:
Positief: X en IX: zijn gekleurd.
negatief: I en V: zijn zwart.

Er zijn meerdere tekenen die erop wijzen, dat ze de test als onprettig
ervaart en er liever vanaf zou willen. Op plaat I zegt ze: „Dat weet ik
niet"; op plaat V na de duiding — zo'n lang beest — gegeven te hebben,
zegt ze: „Wie heeft dat allemaal gemaakt, die platen, het is een gek
beest, dat weet ik niet (afleidingsmanoeuvre?); op plaat VII: ,,Ο, dit is
een gek ding", wrijft over de plaat en zegt dan: „Nee, dat weet ik niet".
Hetzelfde wordt gezegd op plaat IX en op plaat X zegt ze: „ W a t is dat
nou, echt allemaal, wat staat er allemaal eigenlijk?" Dat zij dan toch nog
22 duidingen geeft, wijst na het voorafgaande wel op een behoorlijke
voorstellingsrijkdom, dit te meer daar haar perseveratieprocent niet hoog
is. Het hoge Τ % wijst echter wel op een sterke stereotypie in haar denk
wereld. Daar het Md % maar 5 is, terwijl iedere M-duiding ontbreekt,
doet dit zeker een achterstand in haar sociale ontplooiing vermoeden,
mogelijkerwijze uit angst voor het aanknopen van betrekkingen met de
medemens. Dit temeer omdat de enige Md-duiding een defectduiding is:
een mens met geen hoofd. (Böhm). De mogelijkheid is niet uitgesloten,
dat haar psychosexualiteit eerder dan normaal gewekt is. Op plaat IV
zegt ze n.l. wijzend op de uitlopers: ,,Εη twee van die dingen". ( Q : W a t
zouden dat kunnen zijn?) „Slangen". Deze duiding komt ook nog terug
op plaat X. O p plaat IX zegt ze: „Olifant, met die snuit zo, dat lange
ding". Zonder nadere gegevens is het niet mogelijk de achtergrond hier
van na te gaan.
Szonifi
De 4 afgenomen profielen zijn als volgt:
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Bij het afnemen van de laatste twee profielen heeft ze een zuigfles uit
de kast genomen en is tijdens de test verwoed aan het zuigen. Z e vindt
de meeste mensen, die op de foto's staan, lief. Soms zingt ze ook wat
tijdens het afnemen.
De S vector wijst op een gevoelige natuur met een sterke activiteits
spanning. Hoewel de s factor uitgesproken plus is, is het gevaar van
asociale handelingen, gezien de hy- en de k-, niet zo groot. ( O p grond
van remmingen?)
Bij de Ρ vector zien wij het voorhanden zijn (e — en o) van agressieve
gevoelens, hoewel de hy- een garantie is tegen het onbeteugelde uitleven
ervan.
De Sch vector is met name in de twee eerste profielen dat van het nog
niet uitgegroeide ik, terwijl in de twee laatste het dril-ik naar voren komt.
De С vector geeft een grote variatie te zien in de keuze. Bij de d factor
zien wij al de 4 keuzen, die mogelijk zijn; zij zijn een teken van het niet
weten hoe te staan tegenover de ander, of men moet zoeken naar nieuwe
bindingen, of bij de oude blijven, (hoewel hier geen bevrediging ge
vonden wordt) of dat men in feite maar niet meer moet zoeken. Toch is
er wel een grote behoefte om zich sociaal geborgen te weten, die echter
niet opgevangen is.
Wanneer er zich een gesprek ontwikkelt tussen Вер en de psycholoog
zijn de volgende gedachten van betekenis: Z e zegt, dat ze thuis nooit
vriendinnetjes mee mag brengen van haar moeder, omdat het te druk is.
Dan zegt ze ineens „maar mijn vader vindt me toch niet lief, alle andere
mensen vinden mij wel lief". Gezien de volgende opmerking: „Zij laten
mij nooit iets zien" vraagt men zich af, of zij zich niet teveel buiten
gesloten voelt. Z e vertelt ook, dat ze 's nachts akelig droomt, maar ze
weet niet meer waarover.
Samenvatting
Wanneer wij alle gegevens tot een samenhangend beeld willen maken,
dan zien wij een meisje, dat verstandelijk behoort tot de zwakke middel
maat, dus gezien de klacht niet debiel.
In haar sociaal-karakterologische ontwikkeling is zij zeker ten achter. Zij
weet zelf aan te geven, dat haar vader haar afstoot, terwijl ze zelf vindt
dat ze niet veel mag van haar moeder. Zij meent dat, als zij maar klein
was, zij wel de benodigde liefde zou krijgen. Dit gemis heeft zeker frustre
rend op haar gewerkt (de zuigfles).
In haar contactname is zij bij vreemden in het begin dan ook terug
houdend; is zij echter vertrouwd met de situatie, dan komt zij los, zingt.
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b.v. tijdens de Szondi, en vindt alle mensen lief. In haar onzekerheid
kijkt zij eerst als het ware de kat uit de boom en mist zij ook de moed om
zich te poneren en zich te verwerkelijken. Alleen, aan zichzelf overgelaten
(zie b.v. de C A . T . , of de Szeno) vertoont zij een structuur, die behoort
aan jongere kinderen. In de Szeno immers maakt zij in feite geen groeperingen, in de C.A.T. geeft zij overwegend descripties. Zij is niet in staat,
wat volgens haar leeftijd geëist zou mogen worden, om uit een hoeveelheid materiaal een zinvol geheel te maken, of, uitgaande van enkele
themata, deze tot een min of meer omvangrijk verhaal te combineren. Zij
blijft eigenlijk bij elk afzonderlijk gegeven staan en vermag dit niet zinvol
te combineren. Het is dan ook niet bevreemdend, dat men vermoedens
van achterlijkheid krijgt als men haar doen en laten ziet.
Er is wel reden om aan te nemen, dat zij psychosexueel — gezien de
gegevens van de Szeno en de Rorschach — gestoord is. Mogelijk heeft
zij voor haar traumatische ervaringen opgedaan op de slaapkamer van
haar ouders, mogelijkerwijze heeft zij andersoortige belevenissen gehad.
Als laatste moge nog vermeld worden — zie ook de klacht dat zij
n.l. af en toe ernstige driftbuien vertoonde — dat in de Szondi een sterke
agressie naar voren kwam ( sterke s + ; e- en o ), die gezien de hy- en kechter niet onbeteugeld uitgeleefd wordt.
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CASUS

С.

Door een schoolpsycholoog werd een onderzoek aangevraagd voor een
9-jarige jongen, Tom geheten. Als reden voor onderzoek gaf hij op: affec
tieve ontwikkelingsstoornis. Volgens de moeder was het meest storende,
dat bij Tom geen enkele straf hielp.
De gezinsconstellatie is de volgende:
Tom werd geboren in maart 1945 en is nu de oudste van 3 kinderen.
Tussen zijn ouders had de officieuze scheiding plaats medio 1946 en de
definitieve eind 1947. De reden, waarom tot deze scheiding is overgegaan,
wil moeder niet vertellen. In 1951 is zij hertrouwd, zodat Tom weer thuis
kon komen, nadat hij de afgelopen 5 jaar bij zijn grootmoeder van moe
derskant was geweest. Uit dit tweede huwelijk van zijn moeder zijn nog
2 meisjes geboren, resp. 2 en 0 jaar.
Levensgeschiedenis
Betreffende de ontwikkeling van Tom vertelt moeder het volgende :
Over de zwangerschap, alsook over de partus waren geen bijzonder
heden te vertellen. Nadat hij drie weken borstvoeding gehad had, kreeg
hij flesvoeding. Hij zou verder een drukke baby geweest zijn. Gedurende
het eerste levensjaar, waarin Tom thuis was, zouden er zich volgens
moeder weinig onenigheden hebben voorgedaan tussen zijn ouders. Door
zijn moeder werd hij op ruim eenjarige leeftijd vanwege de toenemende
spanningen bij haar moeder geplaatst. Bij zijn grootouders begon hij rond
de 15 maanden te lopen en tegen het tweede jaar te praten. Ook rond
deze tijd was hij overdag en 's nachts zindelijk. Alleen wanneer hij erg
nerveus was — hij kan nog steeds zeer onrustig slapen — deed hij het
wel eens in zijn bed. In deze kleuterjaren is hij enkele malen in het zieken
huis opgenomen voor zijn amandelen en blindedarm.
In de jaren, dat hij bij zijn grootmoeder geweest is, zou hij erg verwend
zijn, daar deze hem in alles zijn zin gaf. Verder nam ze hem veel uit han
den. („Zal Oma je helpen?").
Bovendien zou ze hem op een wat volwassen manier aangepakt hebben,
doordat ze alles met hem besprak. Enerzijds hield ze hem dus klein en
onzelfstandig — geen beroep doende op zijn zelfstandigheid — ander
zijds praatte ze er mee als met een volwassene.
93

Nadat hij thuis gekomen was, ging hij voor het eerst naar school, te
weten: de lagere school.
Moeder klaagt erg over het gedrag van Tom. Hij is erg ongehoorzaam,
fantaseert om zich er uit te liegen. Hij is verder ongedurig, kan springen
en trappelen om zijn zin te krijgen en kan zijn moeder zonodig ook flink
treiteren „om U te plagen" zegt hij.
Hij is niet lief voor zijn jongere zusjes, maar kibbelt erg. De band met
zijn vader is erg oppervlakkig. Bovendien heeft deze het eigenlijk, gezien
zijn zaak, te druk om zich veel met Tom te bemoeien.
Tom kan zich nergens lang mee bezighouden, is slordig op zijn speelgoed, zodat op de duur alle onderdelen kwijtraken. Hij kan geen vriendjes houden en speelt het liefst met meisjes, waar hij echter niet zo goed
mee om durft te gaan. Wanneer Tom straf verdiend heeft, weet moeder
niet hoe hem te straffen, daar practisch niets vat op hem heeft. Het lijkt
wel of het hem allemaal niets interesseert. Op straat loopt hij boksbewegingen en gymnastiekoefeningen te maken. De laatste tijd klapt hij telkens met zijn kaken op elkaar. Hij zit momenteel in de derde klas en
heeft nog niet gedoubleerd, alleen is hij voorwaardelijk overgegaan van
1 naar 2. Zijn prestaties liggen niet hoog en het onderwijzend personeel
klaagt over zijn geringe beïnvloedbaarheid. Hij heeft enkele malen gespijbeld.
Bij het psychologisch onderzoek bleek het volgende:
Observatie
Op het M.O.B, kwam hij tegelijkertijd met een 7-jarige jongen op de
speelkamer. Zij gingen samen met de blokken iets bouwen. Tom praatte
als de beste, constant was hij aan het woord, zij het wel dat zijn praten
ietwat leek op een „collectieve monoloog". Er was geen enkel teken te
bespeuren van verlegenheid of geremdheid, hij voelde zich helemaal op
zijn gemak. Hij had uit zich zelf in de wachtkamer ook al een gesprek
aangeknoopt met de moeder van de 7-jarige jongen. Na een minuut of
tien ging de andere jongen weg en kreeg Tom de Szeno.
Szeno
Hier is hij actief en geïnteresseerd, begint direct te spelen, praat ondertussen erg veel over wat hij doet en merkt op „hè een sprinkhaan en nu
een vos" etc. Hij pakt een stel dieren en zet die op de deksel. Na enige
tijd gaan alle dieren er weer af. Dan gaat hij alle blokken pakken, die
hij gebruikt als plaveisel, waarop dan alle mogelijke andere voorwerpen
gezet •worden, boompjes, trein, stoelen en mensen. Alles staat kris kras
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door elkaar, er is geen enkele planning te erkennen. Na de Szeno ontwikkelt zich het volgende gesprek: ( W a t doe je het liefste?) ,,è, kijken
hoor, tekenen, dan zit de hele klas bij ons op stelten, dan zitten ze te
kletsen en te ouhoeren en dan zegt de meester hou toch je mond!" (Maak
je wel eens ruzie?) „Soms, met een paar jongens, als ze kletsen onderweg, en als zij mij tegenspreken, als het niet waar is". ( W a t doe je dan?)
„Ik, een beetje slaan, op zijn armen timmeren. Ik moet wel eens kinderen
mee naar school nemen, een meisje, dat pas de amandelen geknipt heeft,
mag de mond niet open doen, en mag alleen 's middags naar school, die
moet ik 's morgens gaan halen". (Luister je thuis altijd goed?) ,,Ja hoor,
afwassen doe ik wel, alleen als mijn moeder het niet weet en ze komt
in de keuken, dan krijg ik een snoepje", begint over een jongen te praten,
die met schaatsen elke ochtend op school kwam „met botte schaatsen,
maar het is een rare hoor" (ondertussen gaat de telefoon) „iedere keer
hoor je de telefoon, ik heb ook electriciteit, echte schakelaartjes, echte
lampjes, echte fittingen en echte goeie draad. Ik heb een hele echte
nijptang gehad en een zaag en een schroevedraaier een hamer, ja, ja, die
zaag kon wel eens geslepen worden". Tom spreekt zo vlug, dat vaak niet
alles bij te houden is. Opvallend is wel zijn vlotte spraak en vooral zijn
grote afleidbaarheid. Tijdens het gesprek dwaalt hij af en gaat daar dan
rustig op door. Dat de ene mededeling vaak niet logisch volgt op een
andere, merkt hij niet. Hij gaat wel even in op de gestelde vraag, maar
is in zijn antwoord er niet door gebonden. De vraag is aanleiding, dat hij
gaat spreken, maar wat hij zegt is beslist niet alleen maar antwoord.
Intelligentie-onderzoek
Het intelligentie-onderzoek, hij was toen juist 9 jaar en enkele weken,
had als uitslag, dat hij verstandelijk behoort tot de normaal-begaafden.
Zijn I.Q. was 102 (Termann-Merrill).
Het Termann-profiel was als volgt :
Test nr.
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar

VIII
IX
X
XI

1

2

3

4

5

6

-^
—
—
—

+

4-

+
+
—
+

+
+
—

+
+
+

—
—
—

41

—

—

—

Bij analyse van dit profiel blijkt, dat zijn geheugen het best ontwikkeld
is; wel bleek, dat practisch alleen de eerste opgave goed gedaan werd en
dat bij de beantwoording van de volgende opgaven hiervan zeer ver werd
afgeweken. Het was derhalve niet mogelijk zijn aandacht lang te binden.
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Zijn ruimtelijk inzicht was erg gebrekkig (IX-1 fout). Uit de beantwoording van vele vraagstukken viel wel een neiging tot confabulatie
te bespeuren (o.a. IX-2).
Deze ongereguleerde gedachtengang zien wij ook in de T.A.T. en in
de Family attitude test van Jacqson.
]acqson
Zo vertelt hij in de Jacqson bij plaat O: „Een vrouw had een kindje
gekregen, het lag in de wieg en begon te huilen. Moeder pakte een stoel,
ging erbij zitten en ging met hem liggen praten en toen was hij stil en
toen begon ze te lachen en gaf een tik tegen de rammelaar en nog eens
een tik dat hij van de wieg afschoot en de moeder hing hem weer op en
begon er toen weer mee te spelen. Toen kwam net de vader binnen en
toen ging de bel dat was zijn oma en boven de wieg zat een draadje en
toen ging oma met hem praten en toen begon het te lachen en toen viel
het in slaap en allen lieten hem met rust en toen hij wakker werd stond een
fles klaar, toen begon hij te drinken en hij had hem helemaal leeg en toen
werd hij weer toegedekt en ging slapen".
Op plaat 4 vertelt hij het volgende :
„Vader was kwaad op moeder, want die had een kindje gekregen en
moeder was ook kwaad. Vader keek toch zo kwaad, dat moeder ook
kwaad ging kijken. Moeder had nu geen tijd om mee te boksen want ze
had kleine Marijke beet, die net uit bed kwam. Vader en moeder liepen
nog op blote voeten. Daarna zouden ze naar Scheveningen gaan om te
zwemmen. Vader zocht zijn zwempak op en moeders zwembroek en toen
ze aan het strand kwamen was het erg druk, er was bijna geen stoel meer
en ja hoor nog net een stoel leeg, en deze nam vader en moeder een leunstoel". Ondanks de aanvankelijk dreigende ruzie wordt er in het verdere
verhaal niet meer op doorverteld. Er blijkt weinig sprake te zijn van een
constantheid van zijn gevoelens, zoals ook duidelijk naar voren kwam
bij het volgende verhaal (plaat V ) dat over een meisje gaat. dat een
vlieg wou grijpen. „Opeens stond vader achter haar om een klap uit te
delen. Ho, dacht ze, dat mag niet en gauw op handen en voeten ging ze
naar huis toe en het eten stond al op tafel en ze had gauw haar bordje
leeg". Geen woord wordt er verder meer over gezegd, dat haar vader wou
slaan.
Thematic Apperception

Test

In de T.A.T. verhalen is de lijn in het verhaal wel wat beter. Ook
hier zijn zeer lange verhalen, waar hij onmiddellijk mee begint, zo gauw
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hij de plaat ziet. Op plaat I maakt hij van de „viool" een blikopener en
geeft dan het verhaal van een stoute jongen, die een blik erwten open
maakt. Zijn moeder komt echter eerder terug dan hij verwachtte, wes
halve hij het blik en inhoud maar gauw in de vuilnisbak gooit. Zijn moe
der merkt het en hij krijgt straf. Er komt geen zin naar voren, die spijt
uitdrukt met een belofte van beterschap. Een ander verhaal (3 BM) ein
digt als volgt: „Houd op, riep moeder heel hard, anders krijg je een pak
op je broek". Meerdere verhalen gaan over eten. Op plaat 8 BM wordt
grote Jan, zijn vader, geopereerd. Hij ziet het schietgeweer, dat van de
dokter blijkt te zijn, die vroeger jager was. „Nou, dan kan hij haasjes
schieten, uilen, konijnen en vogeltjes en hazen en de wilde konijnen kan
hij allemaal opeten, nou en dat was heel lekker". Op plaat 13 В komt
deze zin naar voren: „Kleine Adriaan. die in de schuur zit en taartjes
wilde bakken, maar die eerst eventjes naar buiten keek om te zien, of zijn
moeder het niet zag".
De meeste verhalen behandelen geen uitgesproken conflictthema's. Hij
is weleens ondeugend, doet wel eens iets, wat hij niet mag, weshalve hij
straf krijgt. Over het algemeen is de inhoud echter prettig, taartjes bak
ken (13 B), uitgaan in een auto (6 G F ) . Er is zeker wel een sterke be
langstelling voor het eten (waarvoor hij steelt). De wereld, waarin deze
verhalen zich afspelen, is practisch altijd beperkt tot de ( groot-) ouders
en een of meerdere kinderen van het eigen gezin.
i?orsc/iacA
In deze test gaf hij de volgende kwantitatieve gegevens:
Aantal antwoorden: 12. Duur van de test: 8 minuten.
G
D
F
F +
F —
GF —
GF + V
Hdf
FFb
FbF
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5 8 % (1 d G F — )
42%
50%
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25%
0,25
1,40
17%

Τ
Ob].
Wolken
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V
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8%
25%
25%
8%
ЗИ

Reactietijd zwarte plaat
: 9 seconden
Reactietijd per gekleurde pi.: 6 seconden
Reactietijd per plaat
: 7 seconden
Methode van Morgenthaler :
s y m p : V I I I - IX -X: omdat ze gekleurd zijn.

onsymp: IV— 1,: omdat ze zwart zijn.

Tijdens het afnemen van de test sprak hij in een onrustbarend vlug
tempo, over gebeurtenissen die zich rond deze tijd afspeelden, b.v. de
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kermis. Hij gaf echter weinig exclamaties en liet ook niet op andere ma
nieren blijken, hoe hij dit onderzoek beleefde. Alleen op plaat VI zei hij:
,,Ja, ik heb het ook nog nooit gezien", het was ook op deze plaat, dat het
lang duurde, eer hij tot een (foutieve) duiding kwam, n.l. 13 seconden.
Op alle andere platen gaf hij na een kortere tijd een of meerdere dui
dingen. Hij draaide echter diverse malen met iedere plaat, voor hij tot een
antwoord kwam. Men kan zich afvragen of deze test niet buiten zijn
belangstellingssfeer ligt; hij doet haar wel, maar zijn interesse ligt ver
moedelijk ergens anders.
Gezien het volgende zijn er meerdere tekenen, die op een wat angstige
belevingswereld wijzen. Z o geeft hij op plaat I de duiding: duivel, met
als motivering: een duivel is zwart. Op plaat IV geeft hij de eerste dui
ding in С stand, terwijl hij de plaat I en IV ook als onsympathiek
kiest (Morgenthaler). De twee enige mensduidingen zijn: duivel (1^ en
kabouter ( I I ) . Men mag dus zeker stellen dat hij in zijn sociale ontwik
keling niet volgens zijn jaren gerijpt is. Affectief is hij zeker aanspreek
baar, maar zijn gevoelsleven is nog weinig gevormd ( F b F : F F b = 3 : j/^).
Gezien het lage F + % , het ontbreken van iedere В is zijn ik-ontwikkeling gering en verloopt zijn affectiviteit nog sterk ongecontroleerd en
impulsief.
Rosenzweig
In deze test was het G.C.R. 41 %.
O—D

E—D

Ν—Ρ

tot.

%
66
12
20

E
I
M

6

9
2
13

I
1
2

16
3
5

tot.

6
25

24
58

4
16

24

%

Daar het G.C.R. maar 41 % is, blijkt dat zijn frustratie-tolerantie niet
overeenkomstig het algemeen gemiddelde van deze leeftijd is, maar daar
nogal ver beneden ligt.
Uit voormelde tabel blijkt, waarom dit G.C.R. te laag is. Wanneer wij
immers letten op de wijze van reageren ten opzichte van frustrerende
situaties, blijkt dat hij er te veel door bevangen is; het obstakel wordt te
veel benadrukt. Doordat hij te veel in deze situaties gevangen is, weet hij
geen voldoende aangepaste oplossingen te vinden, hoe hieruit te komen.
Dit temeer daar hij bij zichzelf te weinig te rade gaat in hoeverre hij zelf
de schuld is van de moeilijkheden.
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Sentence

Completion

Test

In deze test komt een sterke belangstelling voor het eten naar voren:
1. Ik houd van . . . . aardbeien.
20. Ik heb graag . . . . spinazie.
30. De meeste meisjes . . . . koken.
Verder valt het zoetelijke op:
2. Het fijnste ogenblik van mijn leven . . . . is de hemel.
21. Soms . . . . ben ik lief.
24. Ik ben erg . . . . zoet.
27. Ik durf niet te zeggen . . . . dat ik gestolen heb.
Szoncii
In de 5 afgenomen Szondi's gaf hij de volgende profielen:
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De S vector geeft aan, dat er een activiteitsdrang voorhanden is, die
geregeld ontladen wordt (s is tweemaal o ) , evenals een behoefte aan
persoonlijke binding, aan contact met anderen.
De Ρ vector is het meest gevarieerd met name de e factor. Zij wijst wel
op een labiliteit betreffende de beheersing, resp. afvloeiing van de agres
sieve gevoelens. De hy factor, die practisch constant is, is echter een
garantie voor een niet al te brute ontlading van deze gevoelens.
De Sch vector geeft in al zijn keuzen het beeld te zien van het dril-ik,
van het kind, dat zich laat normeren door de buitenwereld. Gezien de
zwaar beladen p-keuze is de tendens tot het zich uitleven, zonder vol
doende rekening te houden met de situatie, wel sterk aanwezig.
De Contactvector wijst op een zoeken naar bindingen, zonder dat de
persoon zich al veilig gebonden weet bij een ander.
Samenvatting
Al deze gegevens tezamen, tonen ons een jongen van wie de verstan
delijke ontwikkeling op een normaal plan staat. Gezien de overige testuitslagen, en met name gezien de wijze, waarop hij met anderen praat en
waarop dit gesprek verloopt, is het op het eerste gezicht bevreemdend, dat
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zijn geheugen relatief het best ontwikkeld is. Het blijkt derhalve wel
mogelijk Tom's aandacht even vast te houden, zij het niet lang (alleen de
eerste opgave bij de geheugenproeven was meestal maar goed).
Laat men hem echter meer vrij, dan komt het ongerichte in zijn belevingswereld duidelijk naar voren (T.A.T.-gesprek) en springt hij van
de hak op de tak in zijn denkverloop. Hij praat veel, maar is expliciet
in zijn spreken weinig op een ander gericht. Opvallend is ook in zijn
spreken dat er geen lijn, geen opbouw te bespeuren is. Hij volgt de momentane impulsen van zijn denken en gevoelens. Duidelijk bleek dat in
de test van Jacqson, minder in de T.A.T. Men mag derhalve stellen dat
Tom sterk bevangen is in het momentane en bepaald wordt door dat wat
hem boeit. Hij leert te weinig uit het verleden en leeft te weinig naar iets
toe. Vandaar dat de straf geen formerend element in zijn karakterbouw
is, het is meer een momentaan negatieve beleving met weinig na- en doorwerking.
Ten aanzien van zijn sociale verankerdheid merkt men een discrepantie
in hem. Hij leeft enerzijds als een eenling, die niet te beïnvloeden is en
waar geen duurzaam contact mee te krijgen is. Gezien het voorafgaande
is de klacht van zijn moeder dat straf niet helpt begrijpelijk. Anderzijds
vertoont hij wel een zekere bindingsbehoefte (gedrag in de wachtkamerspeelkamer, Szondi), zij het wel op een vrij infantiel niveau.
Het is niet eenvoudig precies na te gaan, hoe deze structuur precies
ontstaan is. Zeker is wel, dat het verblijf bij zijn grootmoeder een rol
gespeeld heeft in zijn persoonlijkheidsontwikkeling. Zij stelde weinig
eisen aan hem, zodat hij in feite deed wat hij wilde. Hij heeft zich zodoende niet, of niet genoeg, leren schikken naar de ander. In feite leefde hij
teveel als een eenling, daar hij zijn grootmoeder teveel zag als de persoon, die zijn behoeften kon en wilde bevredigen.
Daarnaast blijft het een open vraag in welk paedagogisch klimaat hij
het eerste jaar is opgegroeid. De echtscheiding, die toen al dreigend over
dit jonge gezin hing, heeft vermoedelijk meer op Tom ingewerkt, dan
moeder zelf kan vermoeden en beredeneren. Daar moeder weigerde hier
dieper op in te gaan, is deze vraag voor ons niet op te lossen.

100

CASUS

О.

Door het hoofd van een jongenskostschool werd een jongen van 12
jaar, Theo genaamd, naar het M.O.B, verwezen. De klachten waren, dat
hij voor leren weinig belangstelling had en in het contact met de overige
jongens moeilijk was.
Levensgeschiedenis
Deze luidt als volgt:
Theo is geboren in september 1942 als oudste kind uit een gezin, dat
bij het onderzoek bestond uit nog drie kinderen van resp. 10, 7 en 2 jaar.
De vader heeft een zaak in textielwaren, terwijl zijn moeder de hele dag
in de winkel staat voor de verkoop. De kinderen worden verzorgd en
opgevoed door een kinderjuffrouw.
Volgens de ouders is Theo nooit moeilijk geweest. De zwangerschap
en bevalling verliepen goed. Na enkele weken borstvoeding kreeg hij
flesvoeding, waarbij er geen overgangsmoeilijkheden waren. Hij begon te
lopen tegen 10-11 maanden, was overdag zindelijk rond zijn 1 ^ jaar en
's nachts tegen het tweede jaar. In deze tijd begon hij ook te praten. Hij
was een zoete, gemakkelijke baby. ,,Κοη uren voor het raam zitten", ver
telt de moeder ter verduidelijking. Nadat hij twee jaar op de kleuter
school was geweest, is hij op een lagere school gegaan. Deze was ge
mengd en werd geleid door zusters. Daar is hij in de tweede klas blijven
zitten vanwege ziekten. Hij had n.l. een plekje op de longen en heeft
hiervoor drie maanden thuis en daarna nog drie maanden in een kinder
kolonie moeten rusten. Daar de ouders te weinig tijd hadden voor hun
kinderen, hebben zij Theo, toen hij de 5e klas had afgemaakt op een kost
school geplaatst, waar hij nu een maand of negen is. Met name de vader
mist hem, wanneer hij 's avonds thuis komt, daar het nu minder gezellig
is. De ouders hebben geen uitgesproken klachten over hem. Hij is gehoor
zaam. De verhouding met zijn overige broers en zusjes is goed en hij kan
zijn vader in de zaak goed meehelpen. Men heeft hem overal graag als
logé. W e l zou hij sterk aan zijn moeder hangen.
Moeder maakte tijdens het interview niet zo'n prettige indruk. Zij had
een schelle stem en een harde, koude instelling, dit in tegenstelling met
haar man, die zeer trots was op zijn kinderen en er zeer veel van hield.
De gegevens van de kostschool zijn: „Gedrag in de klas is irriterend,
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zit geen moment stil, is direct afgeleid. Z o is het onder de les, en zo is
het onder het maken van huiswerk in de avonduren. Maakt een onverzorgde indruk. Lezen doet hij graag en vergeet dan alles rondom hem.
Voor leren heeft hij niet de minste belangstelling. Soms schijnt zijn begrip
toch behoorlijk te zijn. Zijn geheugen is goed. Zijn omgang met de jongens is ook wisselvallig. De ene dag is hij erg plezierig, terwijl er de
volgende dag ruzie met iedereen is. Steeds is het de beledigde onschuld.
Dit klopt vrijwel met de gegevens van de surveillant, die zegt: „De jongen
is erg prikkelbaar. Hij moet altijd gelijk hebben en zal dit proberen te
krijgen met ruzie, tot vechten toe. Onder de jongens is hij niet gezien".
Tot zover de schriftelijke gegevens van het schoolpersoneel.
Het psychologisch onderzoek bracht de volgende gegevens:
Intelligentie-onderzoek
Bij het intelligentie-onderzoek, hij was toen 12; 10, bleek hij een normaal
verstandelijk begaafde jongen te zijn: I.Q. Luning Prak 103; I.Q. Kohs
101; I.Q. Terman-Merrill 106 (niet helemaal afgemaakt) en bij de wiskundig technische proefserie van Luning Prak behaalde hij een ulopeil
van 6 + . Bij deze laatste test was hij slecht in het cijferen, terwijl dit in
de schooltest van Luning Prak beter was. Zijn tempo was bij deze laaste
test goed en hij maakte weinig fouten. Hoewel hij m de Kohs een I.Q. van
101 behaalde, deed hij deze test toch zwakjes. Zijn inzicht was niet zo
groot. Soms had hij de opgave helemaal of gedeeltelijk af, maar begon
dan toch weer opnieuw, misschien uit onzekerheid. Hij was tijdens deze
test ook erg onrustig en lette te weinig op het gegeven voorbeeld. In de
Terman konden — vanwege tijdgebrek — alleen de opgaven van jaar
13 en jaar 14 volledig afgenomen worden. Hij faalde in het geld zoeken
(XIII-1) en in de oriëntatie (XIV-5).
Thematic Apperception

Test

Bij de analyse van de T.A.T. bleek dat sommige verhalen doorspekt
waren met taalfouten en woordweglatingen. De verhalen waren verder
over het algemeen vrij kort en inhoudelijk erg arm. Enkele voorbeelden
ter verduidelijking:
„De Kleine vioolspeeler.
Hans had vioolles bij meneer van der Kade. Hij was er nu al en week
of 6 me bezig, en hij deedt het met plezier hij leerde goed zijn lessen en
de meneer zij dat hij een goed vioolspeler kon worden. Maar toen de
zomer aan kwam en de vriendjes gingen zwemen dan moest hans viool
spelen. Op zekere dag moest hij weer viool spelen en ze vriendjes gingen
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zwemmen. Het was zo mooi weer het zonnetje scheen zo heerlijk
binnen toen gooide hans zij viool neer en hij liep stiekem weg. Toen
later de meester weer binnen kwam zag hij dat hans weg was. Hij
naar de vader van hans die was verschrikkelijk boos hij zij ik krijg
wel krijgen en op de eerst volgende vrijen middag moest Hans
spelen". ( 1 ) .

naar
even
ging
hem
viool

Op plaat 6 BM vertelt hij het volgende:
„Het verdriet van moeder. Moeder was zeer bedroefd, want haar zoon
ging niet meer naar de kerk en dat vond moeder heel erg ze kon er ge
woon niet van slapen".
Op plaats 7 BM:
„Van Vader op zoon. Vader was al te oud om de zaak voort te zetten
en daarom vertrouwde hij de zaak aan zijn zoon, toen kreeg hij de zaak
van zijn vader en kwam in de grote zorgen van het leven".
O p plaat 10 kwam dit verhaal:
„Vader en moeder bedwelmd. Op zekere avond waren vader en moeder
naar bed gegaan, maar ze hadden het gaskraantje vergeten dicht te
doen en het gas was overal door gedrongen vader en moeder zijn gestikt
en toen ze later met gasmaskers boven kwamen en zagen ze het gas
kraantje nog openstaan".
Voor een bijna 13 jarige jongen komt ons deze uitwerking van de themata wel wat armzalig voor, dit temeer omdat hij verstandelijk toch be
hoort tot de normaal begaafden. Opvallend in deze verhalen is wel de
onlustvolle stemming. Geeft hij op plaat 7 BM nog het meest positieve
verhaal, in de laatste zin staat nog: ,,Εη kwam hij in de grote zorgen van
het leven". Zijn toekomstverwachtingen zijn wat negatief, dat wat nog
voor hem ligt, schrikt hem wat af; voor hem is het immers de tijd van
de zorgen.
Rorschach
Bij deze test kregen we de volgende data:
Aantal duidingen : 22. Duur van de test : 11 minuten.
G
D
Dzw
Do
GF + V
GF —
F
F4F —

4 =
=
= 16 =
1 =
=
1 =
=
·= 1 =
2 =
=
18
=
=
= 12 =
— 6 —

18%
74%
4%
4%
25%
50%
82%
67%
33%

FFb
FbF
M
Md
Τ
Td
Blutd.
Anat.
Pfl.

=
=
=1

—
=
=
=
=
=

1
3
1
3
11
4
1
1
1

=
=
=
=
=
=
=
=
=

4%
14%
4%
15%
51%
18%
4%
4%
4%
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Erlebnistype
Part. kl.
Tot. kl.

=
=
=

0: 3·^
0,35
1,22

Methode van Morgenthaler :
Positief X en IX : mooie kleuren.
Negatief I en IV: zwart en donker.
Reactietijd per zwarte plaat
= 5 seconden.
Reactietijd per gekleurde plaat = 6 seconden.
Reactietijd per plaat
= 5 seconden.

W a n n e e r w e dit protokol nu inhoudelijk g a a n bekijken, d a n geeft T h e o
op plaat I de duiding : een half v e r g a n e vleermuis. Dit soort duidingen
zien w e meer: een d o o d g e t r a p t e muis ( V I ) ; een half v e r g a a n blad ( V I I I ) ;
stuk van een vlinder ( V I I I ) ; stuk v a n een vlinder ( X ) . Hij blijkt niet in
s t a a t te zijn het geduide i.e. de vleermuis, de muis, het blad, etc. in hun
ongereptheid te zien, m a a r het a n d e r e verschijnt hem als half vergaan,
stuk, doodgetrapt. D e z e defectduidingen ( B ö h m ) verwijzen n a a r een
ernstig gestoorde persoonlijkheidsstructuur, waarbij in de belevingswereld
de doodsproblematiek een grote rol speelt. Zijn levenszekerheid is zeker
niet groot.
O p de tweede plaats valt op te merken hoe labiel zijn gevoelsleven nog
is. O p plaat II geeft hij als eerste duiding: bloedvlekken ( F b F ) en als
tweede: k a n ook het hoofd van een mens zijn ( D o ) . Hij is nog zo g e v a n g e n in zijn gevoelswereld d a t hij niet in staat is de gehele mens te
zien. Z o a l s ook al blijkt uit zijn Erlebnistype, is zijn affectiviteit nog weinig d o o r d r o n g e n van de ratio, m a a r is zij nog impulsief — labiel gebleven, terwijl hij in zijn medemenselijke betrekkingen geremd is, met n a m e
in gevoelsbeladen situaties. T o c h is het ook weer niet zo d a t hij sterk
gevoelsmatig reageert, d a a r v o o r is zijn F % te hoog ( 8 2 ) . Hij probeert
de situatie wel verstandelijk te bemeesteren, m a a r hier slaagt hij niet vold o e n d e in ( F — % is 3 3 ) .
Rosenzweig
Bij de analyse van deze test bleek, d a t zijn G.C.R. 70 % w a s . Dit getal
ligt iets boven het gemiddelde, zodat zijn a a n p a s s i n g a a n frustrerende
situaties te groot is.
O—D

E—D

Ν—Ρ

tot.

%

E
I
M

2
—
—

10
4
2

2
3
1

14
7
3

58
33
14

tot.
%

2
8

16
66

6
25

24

V i a voormelde tabel is een n a d e r e a n a l y s e van zijn frustratievermogen
mogelijk. D e richting v a n zijn agressie bekijkend, blijkt deze o v e r w e g e n d
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extra-punitief te zijn d.w.z. hij zoekt primair bij de ander de oorzaak en
de schuld van de moeilijkheden. Het percentage van de agressie echter,
die hij tegen zichzelf richt, is iets hoger dan men gezien zijn leeftijd zou
mogen verwachten, terwijl de situaties, waarin hij de agressie vermijdt, te
weinig voorkomen.
W a t de wijze van reageren betreft is hij sterk ego-defensief gericht.
Hij zoekt wel naar wegen om een oplossing te vinden, maar voor alles
worstelt hij met het probleem: ik-situatie.
Bij inhoudelijke analyse bleek, dat hij in situaties, waar hij tegenover
ouderen staat, de mindere is, zich vrij gedwee gedraagt, te weinig een
puerale knaap is en beslist geen sportieve, flinke jongen. Tegenover leeftijd-genoten is hij niet fair, maar sterk egocentrisch ingesteld.
Senience Completion Test
In deze test bleek het kinderlijke-angstige:
1. Ik houd van . . . . lekkere taart.
7. De beste . . . . wensen van vader.
8. W a t ik vervelend vind . . . . al het zand komt in mijn ogen.
12. Ik ben erg bang . . . . als het 's avonds donker wordt.
13. Ik speel . . . . met mijn auto.
16. Ik droom 's nachts . . . . van groóte beesten.
20. Ik heb graag . . . . thuis.
Szontfi
De 4 afgenomen profielen zijn als volgt:
h

s

+ +
+ !! 0

+ +

d

m

e hy
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ρ

+ —
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De S vector wijst op een gevoelige knaap met een verhoogde behoefte
aan liefde.
In de Ρ vector geeft hij het profiel van de „reine Abel" (Szondi), ge
kenmerkt door een strenge gewetensontwikkeling, waarbij de controle op
het gevoelsleven aan de te starre kant is.
In de Sch vector treffen we 4 verschillende beelden aan; met name zijn
hier de veranderingen in de к factor opvallend. W a a r het in deze vector
om gaat, is, hoe het uitleven van de eigen behoeften ( p — ) gereguleerd
wordt. De veranderingen in de к factor wijzen wel op een grote labiliteit
in het reguleringsmechanisme.
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Wij zien derhalve het beeld van het zich totaal uitleven ( o — ) , van het
al enigszins rekening houden met eisen van de ander ( ± — ) , dit in
nog sterkere mate bij het ζ g dril-ik (
) totdat we het beeld zien
van het emotioneel in zichzelf gekeerde ik ( + o) dat a.h w. niet meer
verbonden is met de buitenwereld.
In de С vector treffen we eveneens een grote variatie in keuze aan;
deze wijzen wel op een labiliteit in de mede-menselijke relaties. Wij
zien echter wel dat de m overwegend mm is en derhalve wijst op een ge
ringe sociale geborgenheid; terwijl wij in de d factor met veel tekenen
zien, die een sterk zoeken naar nieuwe bindingen veronderstellen ( d twee
maal o ) .
BIJ het interview deelde hij nog mede, dat hij graag op kostschool was,
ja zelfs liever dan thuis „omdat je daar veel leert, want thuis kun je met
zoveel toezicht houden als daar". In het begin had hij nog wel eens ruzie
„maar nu met meer". In zijn vrije tijd voetbalt hij het liefst, of anders
schilderen, een enkele maal leest hij wel eens over uitvindingen.
Samenvatting
Al deze gegevens tezamen overziende is Theo een jongen met een
normale intelligentie, die in zijn belevingswereld geen zware stoornissen
te zien geeft. Gezien de andere tests is het echter mogelijk dat hij (nog)
met in staat is deze te verwoorden. Bezien wij immers de Rorschach, dan
toont ons dit protokol duidelijk hoe zwaar Theo gestoord is. De defect
duidingen wijzen immers op een fundamentele levensonzekerheid; terwijl
de contactvector in de Szondi eveneens wijst op een te geringe sociale
geborgenheid. In dit licht is het begrijpelijk dat zijn belevingswereld wat
somber, triest van sfeer is en weinig uitgenjpt. Er zijn dan ook weinig
tekenen, die een innerlijkheidsrijping doen vermoeden. Zijn ik-ontwikkehng is derhalve gering. Zijn gevoelsleven is nog weinig gevormd (Ror
schach ) en hoewel er hier sprake is van een zekere labiliteit ( F F b = 4 %
en F b F = 14 % ) , wijst het hoge F % er wel op dat hij in actu zeker
met zo sterk gevoelsmatig reageert. Wij zagen dit eveneens in de Szondi,
waar de keuzen in de Ρ vector een teken waren van een te sterke afrem
ming in deze.
Het komt ons met als verantwoord voor deze structuur begrijpelijk te
maken, enkel en alleen in het licht van zijn verblijf op de kostschool. Het
komt ons meer voor dat zij juist hier meer manifest is geworden.
De stoornis ligt ons inziens n.l. dieper en gaat meer in de richting van
een met gave affectieve opvang, waardoor hij te onzeker in de wereld
staat.
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Door een kinderrechter werd einde 1955 een onderzoek op het M.O.B,
aangevraagd voor een van zijn pupillen. Het betrof een dertienjarig
meisje. Joke geheten, dat sinds enige maanden ondergebracht was bij
pleegouders. Haar gedrag aldaar was zo storend, dat de pleegouders geen
raad meer wisten en zich tot de kinderrechter wendden.
Deze verwees hen naar het M.O.B, om te bezien, welke maatregelen
getroffen moesten worden.
De pleegouders waren niet in staat iets van de voorgeschiedenis van
Joke te vertellen. In deze waren wij aangewezen op de officiële stukken,
die echter vrij schaars aan gegevens waren voor zover bet haar opvoeding en uitgroei betrof.
Levensgeschiedenis
Joke werd in maart 1942, als de jongste in een gezin van 5 kinderen
geboren in een dorp in Oost-Brabant.
Haar vader, een ongeschoold arbeider, was bij haar geboorte al 63
jaar, terwijl haar moeder toen 38 jaar was.
Zij bewoonden een kleine arbeiderswoning, die behoorlijk onderhouden
werd.
Haar vader was de laatste jaren vanwege asthma-aanvallen en hartklachten practisch invalide en genoot daarom ondersteuning van de gemeente. Hij zou een luie, wat gemakzuchtige man zijn.
De moeder zou haar kinderen goed verzorgen wat eten en kleding betreft. Op moreel gebied had zij echter een slechte naam.
De verstandhouding tussen de ouders was niet goed. Er was nogal
eens ruzie tussen hen beiden en meerdere malen werd de assistentie van
de politie ingeroepen.
In 1948 werd het oudste meisje vanwege diefstal in een opvoedingsgesticht geplaatst en enige tijd later stierf de moeder. Het gezin sukkelde
toen steeds meer achteruit. De kinderen werden onder toezicht geplaatst
en uiteindelijk werd de vader in een tehuis voor ouden van dagen opgenomen en Joke als pleegkind in een gezin ondergebracht, dit laatste gebeurde medio 1955. Zij was toen ruim 13 jaar.
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De pleegouders, een bejaard echtpaar (zij zijn allebei 63 jaar), verlangden al jaren naar een kind, omdat hun huwelijk kinderloos was gebleven.
Nu de pleegvader echter sinds enkele jaren niet meer mag werken, vanwege een hartkwaal, (hij was vertegenwoordiger) werd het gemis aan
eigen kinderen nog sterker ervaren.
Toen de mogelijkheid gegeven werd om Joke als pleegkind aan te
nemen, werd dit met beide handen aanvaard.
Met name de eerste maanden in dit pleeggezin was Joke uitermate onhandelbaar: het was stompen, slaan, dreigen met een mes en verder
was zij erg grof in haar woordkeuze. Daarnaast had ze buien van kinderlijke aanhankelijkheid, dan moest de pleegmoeder b.v. verhaaltjes vertellen. Als deze de keuken wilde dweilen, kon Joke ook spontaan zeggen:
„Laat mij die keuken maar eventjes dweilen, laat je rug toch niet verpesten door die keuken".
Ze kan zeer minderwaardig over „jullie" (haar pleegouders) spreken,
maar valt vreemden aan, wanneer die hetzelfde doen. O p een gegeven
dag, ging ze bij haar pleegvader zitten en vroeg: „Weet U, hoe de juffrouw op school tegen me deed?." De pleegvader zei: „Neen". Joke: „Ze
deed zo" (en maakt dan op pleegvaders wang een strelende beweging).
„Nou", zei de pleegvader, „daar bedoelt de juffrouw mee, dat ze van je
houdt". Hij had dat nauwelijks gezegd, of hij incasseerde een flinke klap
op die wang. Meerdere malen heeft zij van dit soort gedragingen. Z e kan
b.v. op de schoot van haar pleegvader gaan zitten en hem dan ineens in
zijn oor bijten (bij wijze van liefkozing?).
De pleegmoeder heeft niet te klagen over eerlijkheid, wat geldzaken betreft, wel spreekt Joke vaak onwaarheid over al of niet uitgehaald kattekwaad.
De houding van de pleegouders ten aanzien van Joke was zeker in het
begin zeer positief. Ze hebben dit volkskind met alle hartelijkheid en liefde ontvangen, die zij maar konden geven. Ondanks alle gedragsmoeilijkheden houden zij er veel van en nu na een maand of vier - vijf de ergste
moeilijkheden voorbij zijn, willen zij Joke beslist niet meer afstaan. Zij
vinden echter, dat het voor Joke beter zou zijn, als er nog een pleegkind
in hun gezin werd geplaatst.
Mogelijk is het aanvankelijk sterk storende gedrag mede opgeroepen
door de persoon van de pleegmoeder. Bij het interview bleek, dat, hoewel
zij voldoende hartelijke belangstelling heeft, zij toch wel wat al te veel
waarde hecht aan uiterlijke vormen.
Op school heeft Joke niet veel moeilijkheden gegeven. Zij werd geplaatst in de zesde klas, maar had wel veel moeite met diverse vakken
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met name met rekenen en taal. Zij zelf vertelde de le en 5e klas gedoubleerd te hebben. Ook bij haar aanpassing aan de andere meisjes zijn
geen grote moeilijkheden geweest.
Tot zover de gegevens van de levensgeschiedenis.
Bij het psychologisch onderzoek, zij was toen 13;8, kwamen de volgende gegevens naar voren:
Intelligentie-onderzoek
In de Terman-Merrill test behaalde zij een I.Q. van 93. Zij behoort
verstandelijk tot de normaal-begaafden, zij het wel aan de zwakke kant.
Het profiel van deze test was als volgt:
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+
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+
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Er is hier zeker wel sprake van een harmonisch profiel.
Daar wij bovendien de Kohs nog hadden afgenomen en zij in deze
test maar een I.Q. behaalde van 75, bevreemdde het ons niet, dat zij de
opgave van het papier knippen (Jaar XIII no. 3) fout deed. Haar abstractie was aan de zwakke kant, zoals ook het zinvol ordenen van een verwarde zin. In haar omschrijving van te definiëren woorden ging zij weinig
in op het wezenlijke van de zaak, maar bleef sterk concreet. Zo antwoordde zij op de vraag wat een sinaasappel was: „Een ronde vrucht, als je de
schillen er af haalt, komt er allemaal spikkeltjes uit". Op de vraag wat
kloppen is, zegt ze: „Als er geen bel in huis zit — op de deur kloppen".
Z o is gebrul: „Een leeuw, die honger heeft, brult". Haar sociaal-practische intelligentie is niet slecht (jaar XIII 1 en 4; jaar X I V no. 5 zijn
goed). Het actief ter beschikking hebben van woorden is goed. Binnen
een minuut weet ze 43 woorden op te noemen. Haar geheugen is redelijkzowel het mechanische voor het reproduceren van cijfers, als ook het zinvolle voor zinnen. W e l viel op, dat de eerste opgave meestal fout was
en de tweede goed, behalve bij jaar XIII no. 2, waar de eerste serie woorden meer concrete voorwerpen betreft en de tweede van abstractieve aard
zijn (genade - waarheid e t c ) . Hier had zij de eerste opgave goed en de
tweede fout. Al deze gegevens wijzen bij dit meisje op een zwak-normale
intelligentie, waarvan de vormwaarneming het gebrekkigst ontwikkeld is.
Hogere functies zoals het bepalen van abstracte begrippen, het beoordelen
van practisch onjuiste of onmogelijke situaties zijn zwak ontwikkeld.
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Ten aanzien van deze en andere vraagstellingen valt op, dat zij deze
op een concrete manier oplost.
Thematic Apperception

Test

Bij benadering door middel van projectietests als de T.A.T. en de
Family Attitude test van Jacqson vallen voor het merendeel geen zware
karakterologische stoornissen op. De meeste verhalen hebben betrekking
op een huiselijk leven, waar het gezellig is en waar een onderlinge band
heerst tussen de ouders en de kinderen. Als een van de kinderen 's avonds
later dan gewoonlijk thuis komt, wordt vader of moeder ongerust en gaan
zij hun kind zoeken. De meeste verhalen staan echter op een kinderlijk
plan, de feitelijke gebeurtenissen en de belevingen er rondom heen doen
op het eerste gezicht niet vermoeden, dat ze geschreven zijn door een
bijna 14-jarig meisje. Z o bijv. het volgende verhaal (T.A.T. 13B) ,,De
lekkere appel":
Moeder was naar de markt gegaan om fruit te halen. Appels en peren
enz. Hennie was er dol op. Als hij een appel had, dan ging hij voor de
deur zitten. Moeder was al heel gauw thuis toen Hennie der aan zag
komen, liep hij gauw naar moeder toe en vroeg om een appel. Die kreeg
hij wel dat was zeker. Toen hij hem had liep hij gauw naar de deur en
ging op een of andere bank zitten en at lekker de appel op in de zon.
Zo kon hij de hele dag blijven zitten".
Z o zijn meerdere verhalen conflictloos en simpel-kinderlijk van inhoud.
Toch zijn er enkele, die ons doen afvragen of zij altijd wel zo gemakkelijk in de omgang is.
Op plaat I (T.A.T.) krijgt Jantje van zijn moeder op zijn verjaardag
een gitaar, hoewel hij zelf denkt hem niet te krijgen, omdat hij nog te
jong is. Toen hij op de bewuste dag de gitaar zag liggen, vloog hij zijn
moeder om haar hals en dankte haar.
„Aangezien hij nog klein was, moest hij 's middags nog naar bed, wat
hij niet wilde. Maar op een keer was hij zo kwaad, dat hij de kostbare
gitaar op de grond gooide. De volgende dag wou Jan erop spelen, maar
dat ging niet, want zij was stuk. Daar zit Jan nu met een kwade bui aan
tafel en de gitaar voor zich".
O p plaat 5 in de Jacqson verhaalt ze van een meisje, Liesje geheten,
dat bloemen aan het plukken was en zich te ver van huis begaf. O p een
gegeven ogenblik zag ze een dikke vogel op de grond liggen, die vastgebonden was. Z e maakte hem los en liet hem wegvliegen. „Een man,
die achter een boom zat, had alles gezien, wacht maar, dacht hij, ik zal
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ze wel krijgen. Hij raapte een steen op en gooide naar het meisje. Zo
dacht hij, dat is gebeurd".
Bij het lezen van deze en nog andere soortgelijke verhalen stelt men
opnieuw de vraag naar de karakterologische gevormdheid. Wanneer Jantje een kwade bui heeft, gooit hij de gitaar stuk, een man gooit met een
steen naar Liesje, omdat ze de vogel heeft los gemaakt, die hij wou
braden, een andere man, die dronken is, komt thuis, gooit alles overhoop
en maakt het hele servies kapot (T.A.T. 3 G.F. ). Op een onbeheerste,
primitieve, wat ongereguleerde manier wordt er gereageerd in situaties,
die een onprettig karakter dragen. Duidelijk zien we dit ook in het volgende verhaal, dat we onverkort zullen weergeven (T.A.T. 8 BM) ,,ik ril
ervan".
„Het was Piet Jansen, die dat dacht, zijn Vader lag in de operatiekamer. W a n t hij had iets aan zijn maag. De dokters waren bezig hem
uit te kleden en hem eerst onderzoeken. Toen ze dat klaar was, haalden
ze allerlei scherpe messen bij elkaar. Piet zat ook in de operatie-kamer,
dat was de zoon van mijnheer Jansen, Hij rilde toen hij de scherpe messen
zag. Eerst werd zijn vader, hoe heet dat ook weer, zodat hij niets kon
voelen. Toen begonnen ze. Ze sneden zijn buik open. Het bloed stroomde
langs zijn lichaam. Piet draaide zich om, want dat kon hij niet aanzien.
Hij zou maar weggaan, dacht hij. Een uur later was hij thuis. Hij vertelde wat hij gezien had. Laten we maar gauw gaan bidden, zei moeder.
Z e baden echt met aandacht, want het was voor hen vader. Het was
tien uur toen ze te bed lagen. Dat was een ernstige dag geweest".
Vermelden we nog twee verhalen, die vermoedelijk betrekking hebben
op de scheiding van thuis. Op plaat X (T.A.T.) gaat het over een dochter die dood was en waarbij de ouders bedroefd waren. ,,Bij het begraven waren er veel mensen, er waren er 30".
Ook in Jacqson komt een somber verhaal op plaat 4. Hier moest „de
moeder haar lieve kindje afstaan aan een man, die naast haar woonde en
die zo graag dat kindje wilde hebben".
Samenvattend mogen we stellen dat er wel enkele conflict-themata
naar voren gekomen zijn, waarbij n.l. op een onbeheerst-driftmatige wijze
gereageerd wordt op onprettige gebeurtenissen. Anderzijds zijn ook meerdere themata uiting van een wat kinderlijke, ongecompliceerde psyche, die
zich veilig ingebed weet in het gezinsleven. Dat de separatie met thuis
onlustvol beleefd is, zou gestaafd kunnen worden door bovenvermelde
verhalen. Alle verhalen laten echter wel zien dat Joke een weinig rijk
ontwikkeld innerlijk heeft en dat haar affectiviteit nog erg kinderlijk aandoet en weinig diep schijnt te zijn.
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i?orsc/iac/i
ín deze test gaf zij de volgende kwantitatieve data.
Aantal duidingen : 10,
Duur : 5 minuten
G
D
Do
F

F+

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=:
=

4
5
1
9
1
8
4
1
1
6
3

=:
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

F —
GF —
FbF
Md
Τ
Gecgr
schock op II
op Illeen Do (Md)

40%
50%
10%
90%
12%
88%
100%
10%
10%
60%
30%

Part.kl. =
0,30
Tot.kl.
=
1,00
Erlebnis type
=
0: 1
Onbep. duidingen
=
90%
Persev. %
=
60%
Reactietijd per gekleurde plaat
=
16 sec.
Reactietijd per zwarte plaat
=
8 sec.
Reactietijd per plaat
=
12 sec.
Methode Morgenthaler:
positief:
I: omdat dit cp een hoofd lijkt.
IX: omdat het zo'n mooie kleur is.
negatief:
X: omdat het allemaal op een krab lijkt
II: dat het geen mooie kleur is.

Opvallend bij deze test is wel: 1) het gering aantal duidingen, 2) het
laag F + %, 3) het hoog aantal onbepaalde duidingen (6 X dier;
3 X land), resulterend ook in een perseveratiepercentage van 50. De
enige goed geziene duiding is op plaat III, te weten een hoofd. ( D o ) .
Nu zijn er wel enkele tekenen om aan te nemen dat dit protokol gedrukt
is. O p plaat II en III is de langste reactietijd (24" en 26"); bovendien
schockt zij op II. Verder zien wij dat zij in de methode van Morgen
thaler op plaat I een goede duiding weet te geven, terwijl zij tijdens het
afnemen van de test er een geografisch antwoord gaf (een nietszeggend
verlegenheidsantwoord? )
Wij mogen zeker stellen dat haar intelligentie op een laag peil ligt en
dat de stereotypie in haar denken zeer hoog is, dat haar belangstellings
wereld zeer beperkt is en dat zij socio-affectief weinig uitgegroeid is
(geen M duiding; één Do en één F b F ) . Dat zij innerlijk onzeker en
geremd is, is echter niet uit te sluiten.
Rosenzweig
In de Rosenzweig was haar G.C.R. 50 %.
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O—D

E—D

Ν—Ρ

tot.

%

E
I
M

6

6

8
1
1

20
2
2

83%

tot.
o/
/o

6
25%

10
41%

24
99%

99%

1
1
8
33%

8%
8%

Uit voormelde tabel blijkt, dat zij in situaties met een frustrerend karak
ter vooral een oplossing van deze situaties zoekt, zij het wel dat zij in de
wijze waarop teveel de hulp van de ander verwacht, of de ander de schuld
geeft van de moeilijkheden. Te weinig staat zij erbij stil, dat zij zelf ook
de bron kan zijn van de moeilijkheden, of dat in haarzelf de oplossing ligt
of dat in het rustig aanvaarden der situatie zelf de oplossing gelegen kan
zijn. Gezien dit alles is het begrijpelijk, dat haar G.C.R. te laag is. Zij is
nog te weinig aangepast aan de veelsoortigheid der situaties, dan dat zij
deze conform hun zin kan oplossen.
Sentence

Completion

Test

Uit de invultest valt met name de gebondenheid aan thuis op:
2. Het fijnste ogenblik van mijn leven . . . is mijn zus komt naar Breda.
5. Ik vind het jammer . . . dat ze niet komt.
25. Ik zou willen . . . dat ik in Eindhoven was.
Voor het overige tonen zij een wat angstig-kinderlijk meisje, dat moeite
heeft met het schoolwerk, zoals onder meer blijkt uit de volgende zinnen:
6. Als ik in bed lig . . . bid ik.
12. Ik ben erg bang . . . als ik in het donker naar boven moet.
20. Ik heb graag . . . een fiets.
21. Soms . . . ook wel eens een permanent.
23. Ik kan niet opschieten . . . met mijn werk.
Szondi
De profielen van de vier afgenomen Szondi's zijn als volgt:
h s

ehy

k p

o +
o +!
o +
± +

+~~o
o +
+ ±
o +

— ±
— —
- o
± o

d m
:

^~—
o —
+ o—!

De S vector wijst op een meisje, dat op een actieve manier de wereld
betreedt, ja zelfs deze misschien teveel naar haar hand wil zetten, zodat
zij in haar manifest gedrag onaangepaste trekken kan vertonen, dit mede
ook gezien de h, die 3 maal o is gekozen.
De Ρ vector laat een grote variatie in beelden zien (3 van de 4 ) . Dat
wijst wel op een labiliteit binnen haar persoonlijkheid wat betreft de be
heersing en integratie van haar agressieve gevoelens; dit temeer daar de
h y factor overwegend + of o is.
Ook in de Sch vector zien wij een grote variatie in keuzen, met name
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in de ρ vector. Deze beelden wijzen op de zoekende poging om zich te
handhaven en zich aan te passen aan de buitenwereld, (k — ).
De С vector geeft aan, dat zij affectief niet verbonden is met een ander,
waardoor gevoelens van verlatenheid en verdriet en een negatieve instel
ling ten opzichte van de ander. Toch zijn er wel enkele pogingen (de d
is tweemaal + gekozen) om personen te zoeken, aan wie zij zich wil
binden.
Samenvatting
Wanneer wij nu alle gegevens uit het onderzoek overzien, dan toont
zich het beeld van een intellectueel zwak-normaal begaafd meisje. In haar
belevingswereld valt enerzijds het conflictloze, kinderlijke op, anderzijds
het onaangepaste, ongereguleerde; wij zagen dit laatste ook sterk naar
voren komen in de Szondi ( P en С vector). Gezien de tweemaal gedane
keuze in de С vector: o — zou dit te verklaren zijn uit vroegtijdig opge
dane ervaringen van liefdesverlies (Deri), waardoor zij op latere leeftijd
ten aanzien van de medemens een negatieve instelling heeft gekregen. Dit
zagen wij ook wel bevestigd in de Rosenzweig.
Alle tests hebben echter wel laten zien dat Joke in haar persoonlijkheidsontwikkeling nog op een primitief niveau staat, met name bleek dit
uit T.A.T. en Rohrsach. Qua innerlijkheidsontwikkeling staat zij nog op
een zeer kinderlijk plan; mogelijk is dit echter mede veroorzaakt doordat
zij socio-af fectief te weinig ingebed is in een vast gezin. Bovendien dienen
wij niet te vergeten dat de pas ondergane separatie van thuis door de
overplaatsing naar het pleeggezin — men denke aan de twee verhalen,
die in deze richting wijzen — haar innerlijk misschien meer beroerd heeft,
dan wij weten; dit temeer daar dit pleeggezin aanvankelijk wat te strengformeel ingesteld was, zodat zij ook nog geen juist paedagogisch opvoedingsveld had gerealiseerd. Gebleken is immers dat de storende gedrags
houding van Joke sterk reactief was, daar na een maand of 5 de sfeer ten
zeerste verbeterd was.
Beknopte

samenvatting

Overeenkomstig de gevolgde methode in de vorige paragraaf zullen wij
hier van Casus A tot en met E bepaalde gegevens uit de levensgeschie
denis puntsgewijze samenvatten. Wij zien dan:
1. Alle kinderen, uitgezonderd casus E, zijn opgevoed door de eigen
ouders; casus С heeft echter een tweede vader, daar zijn moeder ge114

2.

3.

4.
5.

6.

scheiden is, toen Tom een jaar was. Casus E is de eerste 13 jaar thuis
opgegroeid en is toen bij pleegouders geplaatst.
De instelling en benaderingswijze van de ( pleeg ) moeder ten aanzien
van het onderzochte kind is eigenlijk alleen bij Casus E goed, uit
gesproken slecht is zij bij casus A en B.
Ten aanzien van dit facet is het moeilijker de figuur van de vader na
te gaan. Bij meerdere kinderen lazen we immers in de levensgeschie
denis, dat hij — vanwege zijn drukke werkkring — zeer weinig thuis
is en zich dus weinig met de kinderen occupeert. Goed is de band bij
casus D en E, zeer slecht bij casus B; zwak bij casus A en C.
De verhouding tot de overige broers en zusjes is slecht bij casus В
en C, weinig tot geen conflicten zijn er bij de overigen.
Het contact met leeftijdgenoten is uitgesproken slecht bij casus С en
D; weinig tot geen conflicten zijn er bij casus В en E, hier is er een
normale omgang met de ander. Bij casus A zien we weinig contact
met derden, daar ze er zich niet bij thuis voelt. Z o zien we dan ook
b.v., dat ze zich vastklampt aan haar oudere zus op de speelplaats
op school.
Het onderwijzend personeel is de mening toegedaan, dat de verstan
delijke prestaties met name bij casus С en D opgevoerd kunnen wor
den.

Uit de bevindingen van het psychologisch onderzoek is wel de inzich
telijkheid in deze klachten naar voren gekomen.
Enkele data weergevend blijkt het volgende:
1. De intelligentie van deze kinderen ligt op een min of meer normaal
niveau. Bij de 4 kinderen, waar de Terman is afgenomen, blijkt het
I.Q. te zijn: 95 (casus B); 102 ( C ) ; 106 ( D ) ; 93 ( E ) . Het gemid
delde is 99.
Bezien we enkele subtests nader, dan blijken de hogere functies oordeel-critiek en de abstractie zwak tot normaal ontwikkeld te zijn. Het
inprenten is overwegend redelijk tot goed ontwikkeld.
2. In tegenstelling met de kinderen uit de vorige paragraaf komt hier niet
zo sterk naar voren dat de gevonden I.Q.'s te laag zijn, ofwel dat zij
bij een meer harmonische karakteruitgroei intellectueel meer zouden
kunnen presteren. Over het algemeen is hun aandacht redelijk tot
goed.
3. Bezien wij nu de belevingswereld van deze kinderen, dan blijkt deze
alleen bij casus С uitgesproken conflictueus te zijn. Casus A en В
komen nog niet tot verhalen die voor een inhoudelijke analyse toe115

gankelijk zijn. Zij geven meer een descriptief verslag. Casus D geeft
themata van ziekte en dood, uiting van een onlustvol in de wereld
staan. Bij casus E zien wij overwegend verhalen met een normale in
houd. Bij practisch allen is echter de belevingswereld beperkt tot fami
liale personen en dit zou kunnen wijzen op een verenging van hun
wereldbeeld.
4. Bezien we als laatste facet nog hun socio-affectiviteit, dan blijkt dat
bij alle kinderen sprake is van een angstig-onzeker in contact treden
met de ander, het minst praegnant bij casus С en E; zij ervaren zich
in feite niet voldoende ingebed in het gezinsleven. In hun manifest
gedrag zagen we de reeds vermelde conflicten.
5. Vragen wij ons nu af hoe deze kinderen zo uitgegroeid zijn met deze
stoornissen, dan zien wij hoe met name casus A en В en in mindere
mate ook casus D en E niet voldoende affectief opgevangen zijn. Zij
groeiden niet op in een sfeer van warmte en geborgenheid. Casus В
was zelfs niet gewenst bij de geboorte. Bij casus С ligt de problema
tiek iets anders. Naast mogelijke (m.i. wel ernstig te overwegen) conflictueuse belevingen in het Ie levensjaar, zien wij hoe hij 5 jaar lang
in een verwennende sfeer is opgevoed. Hier heeft de verwaarlozing
een iets ander cachet gehad dan bij de 4 overige kinderen, n.l. een
wekelijke-eenzijdige overvoeding. Hij is ook het minst te binden. Bij
de andere kinderen treedt de bindingsbehoefte duidelijk op de voor
grond, zij het voor hun leeftijd op een te kinderlijk niveau. W a t zij
behoeven is niet primair leeftijdgenootjes, ook niet broers en/of zus
jes, maar een liefdevolle moeder en een zorgende vader. Het duimzuigen, het makkelijk gaan huilen, het onaangepaste gedrag thuis, het
niet of bemoeilijkt kunnen omgaan met leeftijdgenootjes zijn alle teke
nen, die wijzen op een socio-affectieve gestoordheid, op een zich niet
veilig weten bij de ander, waardoor de omgang met de medemens ge
stoord verloopt; hetzij in de vorm van een zich terugtrekken (casus A),
hetzij in de vorm van conflicten ( casus D ).

Paragraaf III
In het hiernavolgende geven wij een beschrijving van de overeenkom
sten en verschillen in de bevindingen van de levensgeschiedenis en het
test-psychologisch onderzoek van de 10 uitvoerig door ons onderzochte
gehospitaliseerde ( H ) en affectief verwaarloosde (V) kinderen. Hoewel
dit aantal van 10 kinderen nogal klein is, menen wij dat het mogelijk is
bepaalde uitkomsten van beide groepen onderling te vergelijken.
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Gegevens van de

levensgeschiedenis

Wanneer wij nu enkele data puntsgewijze vermelden, dan blijkt het
volgende:
1. Bij alle kinderen wordt geklaagd over gedragsmoeilijkheden thuis, met
uitzondering van Casus D.
2. Expliciet wordt nog vermeld het sexuele wangedrag bij Casus I en III
en het stelen bij Casus III en IV.
Uit de beschrijving der gedragsmoeilijkheden blijkt dat de gehospita
liseerde kinderen als meer storend ervaren worden. Zij vertonen ook
meer gedragsmoeilijkheden in verhouding tot hun broers en zusjes. Bij
hen alleen wordt als nadere klacht sexueel wangedrag en diefstallen
opgegeven. Bij de V groep manifesteert zich alleen Casus С als zeer
moeilijk.
3. Leermoeilijkheden geven 4 kinderen. (Casus II-IV-B en D ) . Door het
onderwijzend personeel wordt unaniem geklaagd over het schoolwerk
en gedrag van de H groep, terwijl dit niet zo opvallend is bij de V
groep.
4. Bij het bezien van de vrije tijdsbesteding blijkt dat Casus I-III-V-C
en D in onmin leven met hun leeftijdgenoten. Casus II-IV kunnen
zich niet handhaven bij die „vreemde jongens", waarom zij over het
algemeen dan ook maar met jongere kinderen of met meisjes spelen.
Casus A heeft weinig contact met derden en over Casus В en E zijn
niet zoveel klachten.
Uit bovenvermelde bevindingen van de levensgeschiedenis rijst derhalve
het vermoeden dat de H groep in ernstigere mate gestoord is dan de
V groep.
Terman-Mern'//
Bij vergelijking van de diverse uitslagen in deze test — bij beide groe
pen is zij 4 maal afgenomen — blijkt dat het I.Q. bij de V groep 99 is en
gemiddeld 8 punten hoger ligt dan bij de H groep, waar dit slechts 91 is.
Het verstandelijk peil van de H en V groep ligt op een normaal niveau,
zij het wel dat het gemiddelde I.Q. van de H groep bijna op de grens ligt
van zwak-normaal en zwakbegaafd. Hier moet echter wel bij opgemerkt
worden, dat uit de observatie en het karakterologisch onderzoek gebleken
is, dat de H groep bij gavere uitgroei meer zou kunnen presteren. Regel
matig leest men immers in de dossiers, dat deze kinderen zeer moeilijk te
binden zijn, gauw de moed opgeven, zich weinig inspanning getroosten
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en maar zeggen, dat zij het niet kunnen, vooral als de opgave wat moei
lijk lijkt. Het is begrijpelijk, dat hun prestaties dan verminderd zijn. Zij
proberen vaak niet eens. Dit alles geldt in veel mindere mate voor de
V groep.
Gaan we nog enkele subtests na, dan blijkt dat er met name een ver
schil is tussen beide groepen bij het oplossen van de inprentingsproeven.
De V groep kan overwegend beter luisteren en de gegeven opdracht
inprenten, onthouden en reproduceren dan de H groep. Bij de sociale
intelligentie, het inzicht in medemenselijke situaties, komt de V groep
beter naar voren dan de H groep.
Thematic Apperception

Test

Het is niet gemakkelijk om van beide groepen de overeenkomsten en
verschillen in hun belevingswereld te bezien via de T.A.T. of C.A.T.
analyse. Deze tests zijn immers bij uitstek bestemd voor een individueel
onderzoek en de bevindingen ervan laten zich moeilijk in vaste rubrieken
en getallen vastleggen. W a t bij allen opvalt is, dat het merendeel der
verhalen kort van omvang is en de inhoud niet breed uitgewerkt, zodat
opzet en uitwerking van het thema kinderlijk aandoet (zie b.v. Casus H-A
en C ) .
Overwegend blijft hun belangstellingswereld beperkt tot het gezins
leven en zijn veel themata onlustvol uitgewerkt. Uitgesproken conflictthemata zien wij met name bij Casus III, in mindere mate ook bij Casus
V-C en E. Bij Casus I-II-A en В lien wij overwegend descripties of der
mate verwarde verhalen, dat er geen structuur in te onderkennen valt, Bij
Casus IV en D kregen we themata van ziekte en dood, die de uiting zijn
van een negatief, onlustvol stemmingsleven.
Wij menen echter wel dat de wijze, waarop de H groep haar themata
uitgewerkt heeft, een meer gestoorde belevingswereld doet vermoeden.
Rorschach *
Bij alle kinderen, uitgezonderd Casus I, is deze test afgenomen. Om
een onderlinge vergelijking te kunnen maken, hebben wij afstand moeten
doen van een nadere beschouwing van de inhoud der duidingen en heb
ben wij ons beperkt tot de quantitatieve gegevens.
*) Bij het vermelden van opeenvolgende cijfers zullen wij steeds met het eerste getal
de H groep aanduiden en met het tweede de V groep, dit om een al te veelvuldig ge
bruik van deze woorden te voorkomen.
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Wij hebben derhalve bij beide groepen kinderen het gemiddelde uit
gerekend en onderling vergeleken.

G%
D%
Dd%
F%

F+%

GF-%

H

V

34
57
4
90
57
41

33
56
7
74
52
50

FFb%
FbF%
M + Md %
Τ + Td %
Pf]
Obj %
Part. kl.
Tot. kl.

Η

V

3
3
11
73
1
4
0,33
1,40

5
10
6
57
4
7
0,24
0,96

Wij zien vooreerst dat er geen groot verschil is in de wijze waarop
beide groepen zich wenden tot de werkelijkheid. Gezien het te hoge F %,
met name bij de Η groep, is er zeker sprake van een te geringe opname
van de affectiviteit, eveneens zien we dat de waarnemingsscherpte niet
groot is (laag F + % ) . De V groep is in iets mindere mate in staat grote
gehelen critisch te overzien en te bemeesteren.
Wanneer men de affectiviteit nagaat, dan is er bij de Η groep een
grotere aanspreekbaarheid voor emotioneel beladen situaties, met de res
trictie, dat dit lage percentage bij de V groep overwegend te wijten is
aan het protokol van Casus A. Alleen op de platen I-V-VI gaf zij n.l.
een duiding. De verschillen in uitkomsten minimaliseren zich, als we bij
de V groep geen rekening houden met Casus A. Dan is n.l. de Part. kl.
0,30 en de Tot. kl. 1,21.
Het daadwerkelijk emotioneel gedrag is gering. W e zien echter, dat
de Vgroep rijker emotioneel ontwikkeld is, zij het wel, dat het gevoels
leven nog te labiel-impulsief is, te weinig geïntegreerd binnen de persoonlijkheid.
De belangstellingssfeer is bij alle kinderen aan de beperkte kant, hoewel
iets ruimer bij de V groep. Hierop wees reeds het Τ + T d %. Zij heb
ben ook meer planten en objectduidingen. De Η groep heeft echter bevreemdenderwijze een bredere sociale perceptie. Bij beide groepen ont
breekt een В of T B %, wat wijst op een geringe creatieve instelling en
op een beperkte innerlijkheidsontwikkeling.
Szondi
Bij 4 kinderen van elke groep werd deze test afgenomen. Wij zullen ons
bij de nu volgende bespreking beperken tot de eerste twee gegeven pro
fielen. Wij zien vooreerst een verhoogde quantum-spanning in de h en
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s factor, die bij de H groep 50 en 37^2 % en bij de V groep 37]^ en
25 % is.
Uit deze cijfers blijkt een sterke behoefte aan geborgenheid (h) als
mede een mogelijkheid tot antisociaal gedrag (waarbij de waarde van de s
wel mede bepaald wordt door andere factoren ).
Bij de V groep zien wij een ρ — % van 25, dat wijst op een verhoogde
neiging tot projectie. Het zijn kinderen, die zich in sterke mate laten
bepalen door hun verwachtingen en op grond hiervan de buitenwereld
structureren.
Wanneer wij ons nu wenden tot de vectoranalyse, dan blijken de vol
gende keuze bij de S vector.* )
H

+
o

r
"T

+
+
o

75%

V
50%
25%
25%

Bij de + + keuze is in het merendeel der gevallen een of beide van
de factoren zwaarbeladen gekozen, waardoor de betekenis van de vector
wel verandert. Volgens Deri zijn er nu 2 mogelijkheden, n.l. deze keuzen
verwijzen naar kinderen met een verhoogde behoefte aan liefde die verder
neigen tot a- of antisociaal gedrag, ofwel het zijn kinderen, die in hun
persoonlijkheidsontplooiing op een debiel c.q. verdebiliseerd niveau staan.
Wij zullen hierop later terugkomen.
De beide andere keuzen, alleen voorkomend bij de V groep, roepen het
beeld op van kinderen, die ofwel teveel gevangen zijn in de tederheidsbehoefte ( + o) ofwel een te ongerichte en ongeleide agressiviteit ver
tonen (o + ).
P. vector

—
±
+
+

—
—
o

H

V

37,5%
37,5%

12,5%
25%
25%

Deze profielen wijzen als geheel op de aanwezigheid van een diffuseangstige stemmingswereld, die bij de H groep sterker is dan bij de V
groep, terwijl deze laatste een beter werkende gewetensfunctie vertoont.
Sch. vector

H
50%

V
50%
25%

* Wij hebben alteen die keuzen besproken, die meer dan 1 0 % voorkwamen.

120

Wij zien bij beide groepen in dezelfde mate de keuze van het aan
gepaste dril-ik, terwijl bij de V groep de keuze o — nog op een te geringe
differentiatie wijst tussen ik en wereld.
С. vector

~H

о

37,5%
25 %

—

V
12,5%
12
.5%_

De keuze o — verwijst naar een ernstig gestoorde persoonlijkheid,
waarbij n.l. op grond van zware affectieve frustraties een negatieve
instelling t.a.v. de medemens ontstaan is. Wij zien dit bij de H groep in
sterkere mate dan bij de V groep. Men bedenke in deze ook wat er bij de
s factor besproken is.
Bij de andere keuze zien wij hoe ambivalent het subject staat ten aan
zien van het zich gebonden weten aan de ander.
Daar de Szeno, de Rosenzweig en de Sentence Completion Test bij
beide groepen niet voldoende is afgenomen, komt zij hier niet in aan
merking om verder besproken te worden.
Samenvatting
Via vermelding van de uitkomsten van de diverse tests, willen wij nu
proberen een beeld te ontwerpen van de door ons onderzochte kinderen.
Wij richten ons met name op de H groep. De bevindingen van de V
groep dienen immers om de H groep beter te kunnen schetsen. Wij zien
dan vooreerst dat deze laatste groep intellectueel op een zwak-normaal
peil staat. Uit de bespreking van de inprentingsproeven zagen wij dat zij
zich onvoldoende openstelt voor dat wat aangeboden wordt en dat zij
bij gavere karakterologische uitgroei vermoedelijk meer zou kunnen pres
teren.
Wanneer wij de socio-affectiviteit nagaan, dan zien wij in de T.A.T.,
dat uitgesproken conflictthemata's — tekenen van een conflictueuse be
levingswereld — niet zo frequent voorkomen. Anderzijds zien wij dat in
de Szondi meerdere gegevens wijzen op een uitgesproken asociale c.q.
antisociale instelling. Het is zeer wel mogelijk dat zij zich meer gestoord
gedraagt dan zij zelf beleeft, zie in deze b.v. casus V.
Opvallend is wel dat haar belangstellingswereld overwegend beperkt
blijft tot die van familiale personen, waarbij het zeker niet zo is dat zij
er zich veilig en geborgen ervaart. De themata in de T.A.T. zijn over
wegend te onlustvol en ook de Szondi wijst op een verhoogde behoefte
naar geborgenheid. Enigszins bevreemdend is wel dat in de Rorschach
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een hoger M + Md % dan bij de V groep te constateren valt. Het is
klaarblijkelijk zeker niet zo dat zij zich afsluit van de medemenselijke
omgang, anderzijds er is eveneens geen sprake van een conflictvrije omgang. Via de Rorschach zien wij dat hoewel zij affectief zeker aanspreekbaar is zij zich in actu weinig affectief weet te verwerkelijken. Er is een
meer eenzijdig verstandelijke — hoewel niet geslaagde — uitgroei.
Het is derhalve bevreemdend dat in de Szondi voor 50 % de keuze van
het aangepaste ik-beeld te zien is. Dit komt zeker niet overeen met de
overige bevindingen.
Samenvattend zien wij dat zij intellectueel op zwak-normaal niveau
ligt en dat zij zich socio-affectief weinig geborgen weet bij de ander. Bij
sommigen van deze kinderen is er zelfs een uitgesproken negatieve instelling ten aanzien van de medemens. Wij zagen dit laatste zeker niet
zo sterk bij de V groep.
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HOOFDSTUK III

V E R V O L G : EIGEN CASUÏSTIEK
Nadat wij in het vorige hoofdstuk 10 gevallen uitvoerig weergegeven
hebben, willen wij in het hiernavolgende onze bevindingen mededelen
betreffende nog 40 andere kinderen (20 gehospitaliseerden en 20 affectief verwaarloosden). In de eerste paragraaf gaan wij de levensgeschiedenis en de gegevens na van het psychologisch onderzoek van de gehospitaliseerden, in de tweede gebeurt ditzelfde ten aanzien van de affectief
verwaarloosden en in de derde paragraaf willen wij de saillante overeenkomsten en verschillen vermelden betreffende beide groepen kinderen.
Paragraaf I
In dit gedeelte stellen wij ons voor om al die momenten uit de levensgeschiedenis en het psychologisch onderzoek weer te geven, die van
belang zijn voor een breder inzicht in de persoonlijkheidsstructuur van
voormelde kinderen. Daar wij hier echter 20 gevallen bespreken, volgen
wij niet dezelfde weg, die wij in het vorige hoofdstuk, waar elke casus
volledig vermeld werd, gevolgd hebben. Wij zullen hier de algemene
bevindingen naar voren halen. Dit heeft het nadeel dat het individuele
minder praegnant verschijnt. Wij hebben echter deze moeilijkheid gedeeltelijk willen ondervangen door elke casus een eigen nummer te geven,
zodat wij, in het verloop van onze beschouwingen, toch nog enigszins het
persoonlijke van elk kind kunnen zien. Wij zijn in deze met onze nummering doorgegaan — zie in deze par. 1 van hoofdstuk II.
Ons „materiaal" is gelijkelijk in aantal over meisjes en jongens verdeeld, te weten 10 meisjes (de nummers VI tot en met X V ) en 10 jongens
(de nummers XVI tot en met X X V ) .
De gemiddelde leeftijd van deze kinderen is 9:3, het jongste kind is
6;5 en de oudste 13:9.
5 van deze gevallen zijn geen „zuivere" M.O.B, gevallen geweest
(nummer XII, XIII, XVII, XX en XXII). Deze betreffen kinderen, die
b.v. door een schoolarts gezien werden op een jaarlijkse controle, of bij
een schoolpsycholoog geweest waren. Daar deze op de hoogte waren van
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ons onderzoek, stuurden zij deze kinderen naar ons voor verdere bestudering. Het leek ons daarom zo gewenst deze kinderen in ons onderzoek op te nemen en te bezien welke persoonlijkheidsstructuur bij hen gevonden werd, omdat deze kinderen „klachtenloos" op het M.O.B, kwamen. Wanneer wij later bij de overige kinderen het verband zullen aantonen tussen de bestaande klachten — symptomen van een niet gave ontwikkeling — en het vroegere verblijf in een tehuis, dan zijn juist deze 5
van zo'n groot belang.
Immers het is de vraag of elk kind, dat in een internaat is geweest,
hiervan de nadelige sporen vertoont in zijn uitgroei. Op grond van onze
M.O.B, ervaringen — waar alleen maar probleemkinderen komen — is
deze vraag niet zonder meer te beantwoorden. Mogelijk zijn er kinderen,
die geringe stoornissen vertonen of waar de (pleeg-) ouders deze weten
op te vangen, of waar het gestoorde gedrag niet als zodanig ervaren
wordt (zie b.v. nummer XII). Gezien dit alles zal het wel duidelijk zijn,
waarom wij deze 5 gevallen met extra-zorg bekeken hebben.
De reden van aanmelding
Alle op het M.O.B, onderzochte kinderen komen met een of meerdere
klachten. Afhankelijk van de waardenscala der ouders zal gemeenlijk één
klacht als hoofdklacht fungeren. Zo kan een jongen stelen, zich sexueel
misdragen en verder nog last hebben van enuresis nocturna. In de practijk ziet men vaak, dat ouders behept met een sterk eerlijkheidsgevoel het
stelen uitermate storend ervaren, terwijl moeders, die zeer proper zijn
vooral over de enuresis klagen; m.m. geldt ditzelfde voor ouders, die ten
aanzien van de sexuele ontwikkeling hoge eisen stellen.
Bij het afnemen van de hetero-anamnese werd door ons ook nagegaan
of er naast de hoofdklacht nog andere klachten voorhanden waren, die
b.v. door de (pleeg-)ouders als zodanig niet gezien werden. Het is duidelijk, dat hier een persoonlijk element in verscholen zit, omdat het waarderen van deze karakter-anomaliën als anomaliën afhankelijk is van het
inzicht van de beoordelaar en van diens visie omtrent het ontwikkelingsverloop van het kind. Zo zagen wij b.v. nogal eens dat jongens in de
puerale periode met jongere kinderen of met meisjes van hun leeftijd
speelden, wat door de ouders heel gewoon werd gevonden, terwijl wij dit
op grond van onze kennis omtrent het normale gedrag als een min of
meer gestoord spelcontact waardeerden.
Bij de 15 aangemelde kinderen verkregen wij nu de volgende hoofdklachten :
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gedragsmoeilijkheden van algemene aard
sexueel wangedrag
stelen
spreekstoornissen
leermoeilijkheden

: 7 maal (VII-VIII-X-XVIXXIII-XXIV-XXV)
2 maal (VI-XXI)
2 maal (IX-XI)
2 maal (XIV-XIX)
2 maal (XV-XVIII)

De 5 geen zuivere M.O.B, gevallen werden op de volgende manier naar
ons verwezen. Casus XII werd door de schoolarts verwezen, op ons verzoek werd toen ook het stief broertje onderzocht (XXII). Casus XVII,
alsook Casus XX werden door de schoolpsycholoog onderzocht in verband met leermoeilijkheden; van Casus XVII werd door ons eveneens
het oudere zusje (XIII) onderzocht.
Wanneer wij nu dieper ingaan op de aanmeldingsklachten, dan ligt het
hoofd-accent op de gedragsmoeilijkheden. Hieronder vallen: druk, niet
willen luisteren, is altijd ongehoorzaam, vertroebelt de sfeer, straf helpt
niet, is uiterst lastig, treitert de hele dag zijn jonger broertje, doet zo kinderachtig, kan niet spelen, heeft direct ruzie met kameraadjes, wil altijd
bazen, traag, lastig, driftig, eet. etc.
Deze gedragsstoornissen blijven niet alleen beperkt tot thuis of op
straat, ook in de klas komen zij naar voren.
Het sexueel wangedrag bestaat uit masturbatie, het handtastelijk zijn
met jongere broertjes (VI) en uit het laten zien van eigen genitaal en
betasten van dat bij vriendjes ( X X I ) .
Het stelen, als hoofdklacht alleen bij meisjes opgegeven, betrof het
regelmatig geld weghalen, waarvoor snoep werd gekocht dat zelf opgegeten werd (IX-XI) of dat ook uitgedeeld werd onder klasgenootjes
(XI).
De spreekstoornissen vonden wij bij een meisje ( X I V ) , dat hoewel zij
de Ie klas redelijk kon volgen, nog uitermate gebrekkig sprak en bij een
jongen (XIX) die stotterde.
De leermoeilijkheden zagen wij bij een meisje, Casus XV, waarbij de
vraagstelling was of zij op de b.l.o. school geplaatst moest worden en bij
Casus XVIII, een jongen, die uiterst gedeconcentreerd was.
Naast voormelde hoofdklachten werden nog de volgende bijklachten
door de aanmeldende instanties medegedeeld:
gedragsmoeilijkheden: Smaal (VI-IX-XI-XIV-XV-XVIII-XIX-XXI)
stelen
: 2 maal ( V I - X V I ) .
Wij zien hier, dat door alle ouders geklaagd wordt over het gedrag van
de aan hun zorg toevertrouwde (pleeg)-kinderen.
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Het stelen kwam tweemaal voor. Beide kinderen kochten gewoonlijk
snoep van het gestolen geld en terwijl Casus VI dit alleen opat, „kocht"
Casus XVI a.h.w. vriendschap.
Het komt ons gewenst voor afzonderlijk bij de 5 gevallen (zie bid. 123)
na te gaan, welke klachten de ouders hebben over deze kinderen. Zijn
deze in wezen nu wel zo verschillend als bij de 15 overigen of niet?
Casus XII

: Moeder vertelt van dit meisje: ,,Ze is erg gemakkelijk, we
hebben er geen kind aan". (K.L.: 6;5).

Casus XIII : ,,Het is een panneke soep, dat altijd op overkoken staat".
Z e is erg ongehoorzaam, tot het brutale toe, „maar ze
draait der eigen om en dan is ze het weer vergeten". Verder is ze erg druk, wat ook op school gezegd wordt.
(K.L.: 11:1).
Casus X V I I : De klacht, waarvoor hij bij de schoolpsycholoog kwam,
was het slechte leren en het moeten doubleren in de Ie
klas. Over zijn gedrag thuis vertelt moeder: „ W a s hij
maar wat stouter". Hij is niet lastig, wel uitermate traag,
met name bij het aankleden. Het is geen levendige, beweeglijke knaap „Urenlang kan hij zich bezighouden, je
merkt niet, dat hij er is". (K.L.: 8;0).
Casus XX

: Onderzocht door de schoolpsycholoog
ringe schoolprestaties. Thuis is hij niet
Hij speelt meer met kleine kinderen, is
heeft meer dan eens met zijn broertjes
gedaan. (K.L.: 9;11).

vanwege zijn geoverdreven lastig.
nogal zinnelijk en
„vieze spelletjes"

Casus XXII: Op school geen klachten. Thuis is hij nogal moeilijk in de
omgang, brutaal, ongehoorzaam. „Hij praat tegen je, alsof
hij tegen zijn schoolkornuiten praat". Hij ligt erg met zijn
stief zusje overhoop. (Casus X I I ) . Volgens de ouders is
dit helemaal aan hem te wijten. (K.L.: 11;1 ).
Samenvattend kunnen we zeggen, dat al de kinderen gedragsstoornissen ten aanzien van thuis en school vertonen. Op de voorgrond treden bij
enkelen aberraties als stelen, sexueel wangedrag, leermoeilijkheden etc.
Zoals in het literatuurhoofdstuk vermeld is, nemen de onderzoekers
aan, dat er een bepaald positief verband bestaat tussen de ernst van de
klachten enerzijds en de leeftijd waarop het kind in het internaat kwam
en de verblijfsduur anderzijds.
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Daarnaast moet echter wel overwogen worden, dat nog meerdere factoren een rol (kunnen) spelen bij de ernst der klachten; zoals b.v. binding
tussen moeder en kind tijdens het verblijf in een internaat; meerdere wisselingen van tehuis en pleegouders, de paedagogische situatie in het pleegeigen gezin. Met name moet in deze ook de figuur van de vader bezien
worden, die vaak niet de genitor is. Daarbij dient eveneens gelet te worden op de plaats in de kinderrij, die het kind inneemt. Het komt ons momenteel als niet volledig verantwoord voor alles maar „af te schuiven" op het
internaatsleven en daar de enige oorzaak te zoeken van het momentane
gestoorde gedrag. Uiteraard is het ondoenlijk precies op de weegschaal
af te wegen, welke deformerende invloed het internaat gehad heeft — als
dit ten minste nu al zo positief gesteld mag worden — en welke betekenis
het gezinsleven heeft gehad en nog heeft op de persoonlijkheidsstructuur.
Bovendien komt bij vele kinderen de problematiek naar voren van pleegkind te zijn met de daaraan verbonden moeilijkheden en gevaren.

Leeftijd en duur van plaatsing
In onderstaande tabel wordt weergegeven welke kinderen vanaf de geboorte in een tehuis zijn opgenomen, alsook de verblijfsduur. Wij zien dat
het merendeel er 1 à 2 jaar vertoefd heeft.
Casus
0 — 0:6
0—1
0—1:6
0—2
0 — 2:6
0—3
0 — 3:6
0—4
0—5
0—6
Totaal

VII
VI-IX-XII-XXI
XXIII
XV-XXII

XXIV
X-XVII
XIV

Totaal
1
4
1
2
0
0
1
2
1
0
12

Casus XII is, na 1 jaar in een tehuis geweest te zijn, geplaatst in een
pleeggezin, waar ze na 1 jaar weer weggegaan is. De reden hiervan hebben wij niet kunnen nagaan. Nadat ze nog J^ J a a r ' n e e n ander tehuis
vertoefd heeft, werd zij opgenomen in het huidige pleeggezin.
De volgende kinderen zijn op een latere leeftijd opgenomen en wel:
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Casus
0:6— 1:6
0:6 —2:6
0:6 — 6
1:6 — 4
2 —3
3:6 — 5
3:6 — 6
4 —5:6

Totaal

Vili
XVIII
XXV
XVI
XIX
XIII
XX
XI

1
1
1
1
1
1
1
1

8

De duur van plaatsing hebben wij afgerond tot op een half jaar. Deden
wij dit niet, dan werd ons inziens het aantal indelingen te groot en daardoor onoverzichtelijk.
Het blijkt dat het merendeel der kinderen vanaf de geboorte in een
tehuis geplaatst is (12 van de 20).
Ten aanzien van de huidige stoornissen bij de kinderen, die op een
latere leeftijd in een tehuis geplaatst zijn, moet men wel bedenken, dat zij
enige tijd in het eigen gezin vertoefd hebben, waar zij al of niet goed
werden opgevangen. Zij hebben dus al een voorgeschiedenis, voordat zij
in het internaat komen, zodat de overplaatsing — implicerend een separatie — bepaalde stoornissen kan oproepen, die niet optreden bij hen, die
reeds vanaf de geboorte in een internaat vertoeven. Zo hebben wij immers
in hoofdstuk I gezien, dat de anaclitische depressie alleen optrad bij die
kinderen, die in de 2e helft van het eerste levensjaar van hun moeder gescheiden werden en waar de band tussen moeder en kind te voren goed
was. Afhankelijk van de vroegere band tussen het kind en zijn gezin i.e.
de moeder kan de plaatsing elders dan ook op verschillende wijzen beleefd en verwerkt worden.
Reden van plaatsing
De meest voorkomende reden tot plaatsing in een tehuis is het geboren
zijn uit een buitenechtelijke verhouding. De ongehuwde moeders van die
kinderen hadden geen andere mogelijkheid, daar zij niet bij hun familie
mochten intrekken. Dit gebeurde 8 maal (VI - IX - X - XII - XIV - X V XXI-XXII).
Meestal waren deze moeders reeds enkele maanden voor de geboorte
van hun kind aangekomen in het tehuis voor ongehuwde moeders, waar
een kinderafdeling aan verbonden was, zodat zij vaak ook nog enige tijd
na de geboorte bleven om borstvoeding te geven.
Bij al deze kinderen is de vaderfiguur onbekend gebleven.
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De overige redenen zijn:
Ziekte van de moeder waardoor tijdelijke plaatsing van het kind in een
internaat: 6 maal (VII - VIII - XIII - XVII - XIX - XXIII).
Ernstige ziekte en dood der ouders (t.b.c): 1 maal ( X X I V ) .
Scheiding der ouders met verwaarlozing der kinderen: 1 maal ( X I ) .
Internering der ouders (N.S.B.'ers) kind in een internaat: 1 maal ( X V I ) .
Ouders in een kamp, de opvoedende grootmoeder ziek: 1 maal (XVIII).
Vader in de gevangenis (zwarte handel), moeder wilde scheiden: 1
maal ( X X ) .
Verlating door de ongehuwde moeder: 1 maal ( X X V ) .
Deze rubricering laat wel zien, dat sommige kinderen mogelijkerwijze
de dupe zijn geweest van een gestoord c.q. conflictueus gezinsleven. Een
scheiding der ouders, vaak voorafgegaan door spanningen in het huisgezin, verstoort de eenheid ervan, hetgeen niet zonder littekens aan de!
kinderen voorbij zal gaan.
Tot nu toe hebben wij gezien het aantal kinderen dat geplaatst is in een
tehuis, de redenen waarom zij door ons onderzocht zijn, de leeftijd waarop
zij opgenomen zijn en de duur der plaatsing.
Nadat ook de reden hiervan gegeven is, willen wij nu dit anamnestisch
onderzoek vervolgen met ons af te vragen:
1. Is er contact geweest tussen het gezin, in casu de moeder, en het kind
en zo ja, was dit frequent?
2. Welke eigenaardigheden bij het kind werden door de pleeg- of eigen
ouders opgemerkt ten tijde van de opname?
Als antwoord op vraag 1 is het duidelijk, dat, als er contact is geweest,
dit meestal positief te duiden is. Immers een vader of moeder, die afwijzend staan ten opzichte van hun kind, gaan het niet bezoeken, maar laten
het waar het is en zullen ook naderhand niet erg genegen zijn het in hun
huis op te nemen.
Geen contact was er in 11 gevallen: VI - VIII - X - XI - XII - XVIII XXI - XXII - XXIII - X X I V - X X V ) .
(Zeer) weinig contact bij 7 gevallen : IX - XIII - X I V - X V - XVI XVII - XX.
Regelmatig contact was er bij 2 gevallen: VII - XIX.
Hoewel het moeilijk is de juiste criteria te geven voor wat verstaan
wordt onder weinig of regelmatig contact, hebben wij gesteld, dat meer
dan 1 maal per week regelmatig is, terwijl maximaal 1 maal per week weinig is.
Het ligt voor de hand, dat bij een regelmatig contact met thuis er nog
een sterkere affectieve band bestaat, dan indien dit niet het geval is.
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Wij hebben van enkele moeders vernomen, dat zij vonden dat hun
kind achteruit ging in het tehuis. Z o moest de moeder van Casus XVI
meer dan eens naar het tehuis gaan, omdat het er zo „verpieterde".
De moeder van Casus XVII is nog steeds zeer ontstemd, als zij praat
over de manier waarop haar kind in het tehuis verzorgd werd. Zo vertelt
zij b.v. dat de opvoeding als volgt gebeurde: Een leidster komt binnen
met een groot bord met boterhammen. Systematisch gaat zij nu de rij kinderen af en stopt elk kind een stuk in de mond. Dan begint zij weer vooraan, tot het blad leeg is.
Als antwoord op de 2e vraag moeten wij onderscheid maken tussen
hun lichamelijke verschijningswijze en hun gedrag.
In het algemeen werd door de (pleeg-)ouders de klacht geuit, dat de
kinderen bij opname in het (pleeg)gezin er zo minnetjes-pover uitzagen:
„het was een miezerig klein babytje" ( V I ) , „het was een echte stakker
toen ik het ging halen" (XII). — „Zo min, volkomen verwaarloosd, hij
kon nog niet lopen, niet eten, alleen maar pap" (XXIII). — „hij leek
achterlijk, hij was zo klein mager" ( X X I V ) .
W e l wordt er vaak bij gezegd, dat dit „minne" binnen enkele maanden
wegtrok. „Hij kwam goed aan toen hij thuis was" (XXIII).
Ook diverse malen hoort men dat ze er onverzorgd uitzagen. „Vuil,
nagels niet geknipt, het was geen kind, maar een beest" (XII) „ze zat
onder het vuil van de neten" ( X V ) .
Wij zullen nog de andere gegevens hier laten volgen, die de (pleeg-)
ouders ons vertelden:
Nummer VII lachte practisch nog niet, huilde gemakkelijk en veel en
kende moeder nog niet.
Nummer X was „geen gewoon kind", een beetje preuts-teruggetrokken.
„Ze kon uren wiemeien op de stoel".
„Ze had geloof ik nog nooit een vork of lepel gezien, ze deed alles
met haar handjes. Ze at gulzig, het kon niet vlug genoeg gaan. Het leek
net alsof ze bang was dat we haar bordje zouden afpakken. Ze was te
rustig, ze kon uren aan een tafeltje spelen, met andere kinderen kon ze
niet spelen" (XII).
Nummer XIII was druk, wild, driftig, kon niet luisteren.
Nummer XVII was zeer stil en weinig spontaan. Hij wilde van zijn
moeder niets weten, wilde — huilend — naar de zuster toe. Moeder zei
dat ze zelf alles nog moest doen, „hij kon nog geen boterham eten, kon
zelf nog niet plassen en wist het verschil nog niet tussen een aardappel
en een pop".
Nummer XIX was stil en teruggetrokken. Bij het uit bed halen zei hij
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„niet mama doen — moet tante doen". Hij weigerde de eerste dagen ook
te eten. Hij speelde meestal alleen, maar vroeg wel de hele dag: ,,mag
dit — mag dat".
Nummer XXII kon zichzelf niet bezighouden, eiste veel aandacht.
Nummer X X I V was niet te verstaan, hij leek achterlijk en was terughoudend in het contact.
Nummer X X V : alles was hem vreemd. Hij zat de hele dag aan de radio
te draaien, snapte er niets van; evenzo met de telefoon. Hij begreep ook
niets van de kachel. Hij was niet verlegen en ging pas na een jaar het
verschil tussen het mijn en dijn kennen.
Wanneer we voormelde bevindingen nu nog eens nader bekijken, dan
blijkt dat met name bij nummer X X V duidelijk een achterstand in materiaalkennis naar voren komt. Mogelijk was dit ook nog bij andere kinderen het geval, maar bij casus X X V was dit zeer opvallend. Bovendien is
het aannemelijk dat meerdere ouders zich dit niet meer herinneren of dat
het hun destijds ook niet opviel.
Enkele malen wordt een achterstand in de ontwikkeling van bepaalde
gedragingen aangegeven. De kinderen lachen later, zijn nog niet zindelijk,
spreken nog niet of zeer onduidelijk, kunnen bepaald voedsel niet verwerken, zijn nog niet in staat met een lepel of vork te eten etc. Sommige kinderen zijn stil, teruggetrokken, komen niet gemakkelijk in contact met
vreemden, spelen alleen; andere kinderen daarentegen eisen de aandacht
van een derde op en doen er steeds een beroep op, wanneer ze iets willen
gaan doen.
Plaatsing in een (pleeg')

gezin

Het is van belang het opvoedingsveld in het (pleeg- of eigen) gezin
nader te bekijken. Immers, al mogen de invloeden gedurende de eerste
kinderjaren een zeer grote vormende waarde hebben en vooral bij kinderen, die geruime tijd buiten het liefdevolle en geborgenheidschenkende
gezin vertoefd hebben, het is toch gewenst om na te gaan in welk paedagogisch veld de betreffende pupil terecht is gekomen. Ook tijdens de
schoolleeftijd is het kind nog altijd een animal educabile (Langeveld).
In een pleeggezin zijn gekomen 9 kinderen (VI - X - XI - XII - XXI XXII - XXIII - X X I V - X X V ) .
Eigen moeder, maar stiefvader gekregen 2 kinderen ( I X - X I V ) .
In eigen gezin gekomen of gebleven 8 kinderen ( V I I - V I I I - X I I I XVI - XVII - XVIII - XIX - X X ) .
Geboren uit een incestueuse verhouding van broer en zuster en opgenomen in het gezin van de grootouders 1 kind ( X V ) .
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Wanneer we nu een indeling maken naar het maatschappelijk milieu,
dan nemen wij de volgende 4 indelingen :
ongeschoolde arbeiders
: 4 kinderen (X - XIV - XIX - X X ) .
geschoolde arbeiders
: 4 kinderen (VI - IX - X V - X V I I ) .
kleine middenstanders
: 7 kinderen (XI - XII - XIII - X I V - XXI XXII-XXIV)
beter gesitueerde middenstanders en intellectuelen: 5 kinderen ( V I I - V I I I - X V I I I - X X I I I XXV).
De gezinsconstellatie was ten tijde van het onderzoek als volgt :
Opgenomen als enig
(pleeg-) kind
: 4 maal
(XI - XXI - XXIII - X X V ) .
Alle overige kinderen vertoefden in een gezin met kinderen, zij het wel
dat bij de voorkinderen soms een groot leeftijdsverschil te constateren
viel met de volgende.
Dit betekent dus dat diverse kinderen gedurende een of meerdere jaren
in de enig-kind situatie vertoefd hebben, iets dat ongetwijfeld een rol gespeeld heeft in de verdere ontwikkeling.
Wij hebben twee gezinnen, waar 2 aangenomen kinderen waren (X
en X I I ) .
Moeilijk is het een beoordeling te geven van de paedagogische sfeer,
die er in de gezinnen was. Er zijn hier velerlei situaties. Vaak blijkt b.v.
dat de aanpak der ouders goed te noemen is, maar dat de onderlinge verstandhouding tussen het gehospitaliseerde kind en de kinderen, die later
geboren werden, slecht tot zeer slecht is. Jaloerse reacties, zich terug
gezet voelen, extra aandacht opeisen, zijn dan veel voorkomende gedragspatronen. Daarnaast heeft men vaak de niet bewuste angst van de pleegouders, dat gedragsstoornissen bij het geadopteerde kind een teken zijn,
dat het met hem of haar misgaat, dat het later dezelfde richting uit zal
gaan als zijn of haar moeder. De vrees dat karaktereigenschappen, die
door hen negatief gewaardeerd worden, een gevolg zijn van erfelijke
belasting, roept vaak een extra zorg bij de pleegouders op, die zich kan
uiten in een al te grote strengheid, waardoor de stoornissen nog erger
worden.
Een belangrijke vraagstelling bij deze kinderen is het gemis van een
eigen vader. Wanneer hun moeder trouwt, is dit meestal niet met de
genitor, hetgeen de stiefvaderproblematiek tot gevolg heeft. Zoals ook al
uit de 5 uitvoerig weergegeven gevallen blijkt, is deze verhouding stiefvader—kind vaak negatief. De beleving van het vaderschap kan zich bij
hem niet vanaf de geboorte van het kind ontwikkelen. Zij worden hiermede
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geconfronteerd, als het kind wat ouder is en vaak al in meerdere of mindere
mate gedragsstoornissen vertoont. Men ziet dan ook, dat de aanvankelijk
goedwillende instelling gemeenlijk omslaat en met name wanneer zij eigen
kinderen krijgen. Vooral gebeurt dit, als de verhouding van het voorkind
tot deze kinderen niet goed is.
Zeker niet het minst belangrijk zijn de fouten, die de (pleeg-)ouders
maken bij de opvoeding: te hoge eisen stellen, affectief niet goed opvangen, te veel in gezagsverhoudingen laten leven, de reeds bestaande
achterstanden of gedragsstoornissen te geforceerd willen oplossen. Deze
en vele andere paedagogisch ongewenste situaties scheppen een ontmoetingsveld, waarin de sociaal-karakterologische uitgroei niet gaaf verloopt.
Maar ook al vinden wij bij bepaalde gezinnen een niet juiste aanpak,
dan nog is het de vraag, hoe deze „aanslaat", welke uitwerking zij heeft
op het kind, hoe deze het beleeft en verwerkt. Objectief ongunstige
gezinssituaties behoeven niet per se een negatieve invloed te hebben op
de socio-affectieve ontwikkeling van het kind.
Uit dit alles moge blijken, hoe moeilijk het is een beschrijving te geven
van de gezinnen en met name te proberen aan te tonen welke invloed deze
gezinnen op de huidige persoonlijkheidsstructuur van de onderzochte kinderen gehad hebben.
Daarnaast moge overwogen worden, dat de kinderen, die op latere
leeftijd ergens geplaatst zijn, al reeds een zekere beïnvloeding van thuis
uit ondergaan hadden, waarvan voor ons met name de socio-affectieve
het meest van belang is. Het moge in somatisch opzicht noodzakelijk zijn,
dat bij een ziekte van de moeder de kinderen elders geplaatst worden,
deze scheiding kan voor het kind nochthans een zeer grote traumatische
ingreep zijn. En ook wanneer de kinderen thuis verwaarloosd worden, is
het de vraag wat beter is: de kinderen thuis te laten of niet. Hier rijst
een kwestie, die men praegnant zo formuleert: Is het slechtste gezin niet
beter dan het beste internaat?
Bij dit alles dient men nog te bedenken, dat meerdere malen de (pleeg-)
ouders een welwillende, liefdevolle instelling hadden ten opzichte van het
kind bij de datum van opname, maar dat door de gedragsmoeilijkheden,
die geleidelijk aan naar voren zijn gekomen deze instelling veranderd is
in een negatieve.
Gezien dit alles willen wij hier daarom alleen maar ingaan op die gezinnen, waarvan te verwachten was, dat zij een storende invloed hebben
gehad op het zich ontwikkelende individu en dit eigenlijk al vanaf het
begin. Bij deze kinderen zijn dan de huidige stoornissen zeker niet zo
duidelijk een gevolg van het vroegere verblijf in een internaat.
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Wij kunnen dan het volgende zeggen van sommige gezinnen:
Casus IX
gespannen verhouding tussen de ouders, allebei nerveus,
gemakkelijk geïrriteerd.
Casus X
: pleegmoeder formalistisch, eist te veel.
Casus XI
: pleegmoeder overdreven bezorgd.
Casus X V : kind uit incestueuse verhouding. Moeder, die veel uithuizig is, wil op voorgeschiedenis niet ingaan.
Casus XVIII: paedagogische aanpak zwak, het kind wordt te veel aan
zichzelf overgelaten.
Casus XX : vader een werkschuwe, slappe man.
Casus XXIII: pleegmoeder een onrustige, affectief te kort gekomen
vrouw.
Casus XXIV: gezin verwent pleegkind, dat een nakomertje is, te veel.
De 12 gestoorde kinderen uit de overige gezinnen leven in milieu's,
waar de paedagogische aanpak redelijk tot goed is. Een analyse van de
opvoedkundige situatie geeft alhier derhalve geen voldoende verklaringsgrond aan voor de huidige defectueus in het leven staande kinderen, dit
dus in tegenstelling met de 8 voormelde kinderen.
De betekenis van de klachten komt tot haar volle recht, als wij deze
plaatsen in het kader van de totale persoonlijkheidsstructuur. Tegen de
achtergrond hiervan krijgen zij hun juiste waarde.
Dit inzicht willen wij verkrijgen door middel van een analyse van de
diverse afgenomen tests. Nadat deze tests eerst afzonderlijk uitgewerkt
zijn en nadat de uitslagen hiervan vergeleken zijn met de bevindingen
van de vergelijkingsgroep, zijn wij in staat een beeld te ontwerpen van
de 20 gehospitaliseerde kinderen.
Het psychologisch

onderzoek

Vandaar dat wij in dit tweede gedeelte over willen gaan naar een
weergave van de uitkomsten van het psychologisch onderzoek. In tegenstelling echter met de 10 vooraf reeds beschreven gevallen zullen diverse
individuele kenmerken niet zo geprononceerd naar voren kunnen komen,
omdat hier de bevindingen van 20 gevallen tezamen worden besproken.
Nu moge dit nog doenlijk zijn ten aanzien van de uitkomsten van de
intelligentietest en de Rorschach, bij de Szondi en de T.A.T. ligt dit
moeilijker. Wanneer men b.v. de literatuur naleest over de kwantitatieve
uitwerking van T.A.T. verhalen, is er geen algehele overeenstemming welke criteria gebruikt moeten worden. Daarbij komt dat sommige indelingen
gezien hun te grote aantal praktisch niet te gebruiken zijn. Wij zullen
hier later verder op ingaan.
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Wenden wij ons nu tot de uitslagen van het intelligentieonderzoek.
Intelligentie-gegevens
Afhankelijk van de vraagstelling werden een of meer intelligentie-tests
afgenomen. Bij kinderen, die primair op grond van gedragsstoornissen
onderzocht werden, is niet zo diep ingegaan op hun verstandelijke begaafdheid, dit in tegenstelling tot kinderen, die voor leerstoornissen aangemeld waren. In dit laatste geval werd meestal meer dan één I.Q. bepaald.
Ons onderzoek strekt zich, zoals wij gezien hebben, uit over leerlingen
van de lagere school. Daar ons in de praktijk gebleken was, dat de Terman-Merilltest niet zo geschikt was voor 12 tot 14 jarigen, daar de
verkregen uitslagen te hoog lagen (1), hebben wij bij leerlingen uit de
hoogste klassen andere tests gebruikt n.l. de Kohs, de Luning Prak en
andere tests.
Wij zullen de uitkomsten van de diverse tests in de volgende tabel
weergeven.
Casus

Terman

VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV

95
102

Wechsler
Bellevue
(kinder)

verbaal: 109
93 (92-94)

Kohs

90
150
88

101
99
65
92
96
88
108
95
99
125
118
80
85

Luning
Prak

PintnerCunningham

Goodenough

112
109
103

148
78

82
101

90
103
82
99

84

Van de 15 Terman-uitslagen is het rekenkundig gemiddelde 96 (96,5).
(De mediaan is 96 en de modus 97).
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In het begin hebben wij reeds vermeld, dat het niet in onze bedoeling
lag oligofrenen in ons onderzoek te betrekken. Toch meenden wij, dat het
verantwoord was casus X I V in ons onderzoek op te nemen. Gezien haar
schoolprestaties, de observatiegegevens alsook de kwalitatieve analyse
van de diverse subtests zagen wij haar niet als een debiel, maar als een
pseudo-debiel. Het lage I.Q. met name in de Terman was verkregen door
haar grote achterstand in het spreken. Het definiëren van woorden b.v.
was uiterst gebrekkig. In tegenstelling hiermee waren de doe-opgaven
relatief beter, zoals b.v. het narijgen van kralen, het tellen van blokjes,
het op een bepaalde manier vouwen van papier. Elders zijn wij hier uitvoeriger op ingegaan (2).
Hoewel het niet mogelijk is een bespreking te geven van de individuele
testprofielen, is het wel gewenst enkele algemene karakteristieken te
vermelden.
W a t praktisch bij allen opvalt is, dat de inprentingsproeven zeer slecht
gedaan worden. Het openstaan voor en luisteren naar de instructies van
de proefleider is vaak zeer gebrekkig, een gevolg van hun moeilijke sociale
beïnvloeding. Wanneer dit evenwel met enige aandrang van de proefleider toch gebeurt, is hun aandacht anderzijds te vluchtig om het aangeboden materiaal in zich op te nemen. Dit komt overeen met de verdere
gedragsobservatie. Vrij regelmatig ziet men op het testformulier geschreven: „luistert niet, let niet op, heeft geen aandacht voor het gebodene,
kijkt voortdurend om zich heen, is gedeconcentreerd, I.Q. zal wel hoger
liggen, als ze zich meer inspant" etc. Bij sommige kinderen bemerkt men,
dat zij tijdens het onderzoek ineens naar het raam lopen, voor de spiegel
gaan staan enz. Zij doen dan waar ze zin in hebben, laten zich te weinig
normeren. Zo antwoordde een meisje (casus XII K.L. 6;5) bij een van
de subtests op de vraag: „de punt van een stok is stomp; de punt van een
mes is . . . ? " — „waar je mee snijdt is van ijzer — dat is een kalender, die
daar hangt en daar staat op 1-2-3-4" en telt dan verder tot 31. Z e hoort
dus het woord mes wel, plaatst dit in de betekenissfeer van snijden etc,
maar ziet ondertussen een kalender aan de muur hangen en begint al de
getallen op te noemen. Het komt niet in haar op, of de proefleider dit nu
wel gevraagd heeft of niet, ze wil gaan tellen en dit gebeurt derhalve.
Jaar IX subtest 2 van de Terman geeft enkele absurditeiten.
De volgende is er een van: Een mijnheer komt op het postkantoor en
vraagt of er een brief voor hem is gekomen. Op de vraag van de bediende
hoe hij heet, geeft hij als antwoord, dat zijn naam er toch opstaat. Casus
XXI (K.L. 8;1) lost deze probleemstelling als volgt op: „er zijn zoveel
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huizen met 8 („Hoezo?"), ik dacht dat U zei, dat hij woonde in een
straat met no. 8".
Vandaar dan ook dat bij deze kinderen de instructie vaak tweemaal
gegeven moet worden en de wijze waarop die gegeven wordt is streng,
kort aangebonden. Trouwens bij meerdere kinderen krijgt men de indruk
dat zij in feite geen antwoord geven aan de proefleider. De vraag roept
wel een reactie bij hen op, maar de inhoud van de vraag bepaalt hun
antwoord niet of te weinig en zij voelen zich niet gebonden aan deze
bepaalde sociale situatie van p.l. en p.p. Dat bij deze kinderen dan eveneens de sociale intelligentie, het inzicht in sociaal-practische situaties,
gering is, blijkt duidelijk uit de Protokollen. De volgende vraag: „wat
moet je doen, als een ander meisje je een stomp geeft, maar ze doet het
per ongeluk", werd door bovenvermeld meisje (casus XII) als volgt beantwoord: „ . . . weet ik n i e t . . . („wat zou je denken?") niet tegen mijn
moeder zeggen, omdat ze het per ongeluk deed („en wat doe je met het
meisje?") terug een stomp geven".
Naast het type dat wij boven beschreven hebben — het rusteloze, gedeconcentreerde, moeilijk beïnvloedbare — zien wij ook een ander type
naar voren komen : het infantiele, timide, „brave", gedweeë kind. Bij
de karakterologische analyse, waar we later aan toekomen, komt dit verschil van type nog duidelijker naar voren.
Bij dit gedweeë type valt op, dat de sfeer, waarin de test afgenomen
wordt, anders is dan wel dat bepaalde subtests uitvallen. Het rusteloze
kind wordt straf aangepakt; men dwingt het om zijn aandacht louter tot
het hem aangebodene te bepalen, het timide kind moet in zelfvertrouwen
versterkt worden. Men moet laten merken dat men er van overtuigd is,
dat het heel veel kent en dat het onbelangrijk is als er fouten gemaakt
worden. Hier moet men zekerheid geven door een constante aanmoediging
van de zijde van de proefleider. Bij deze kinderen bemerkt men ook, dat
men het beste niet direct met de test kan beginnen, maar dat er eerst een
zekere gewenningssituatie nodig is. Zij zijn aanvankelijk wat schuw, blijven b.v. in de hoek van de speelkamer staan en durven de ruimte niet te
betreden. Geleidelijk aan voelen zij zich meer thuis en staan zij niet meer
zo vreemd ten opzichte van de p.l. Wanneer meerdere personen tijdens
het test-onderzoek aanwezig zijn, wordt dit door hen als zeer storend c.q.
remmend ervaren, dit in tegenstelling met het rusteloze type, die dit gemeenlijk als niet zo hinderlijk ervaart.
De overige tests zullen niet verder uitgewerkt worden, omdat ze niet
frequent genoeg zijn afgenomen. Een uitzondering maken wij echter ten
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opzichte van de Kohs, te meer omdat deze enkele malen een veel hogere
uitslag geeft dan de I.Q.'s, verkregen uit andere tests.
Het is in deze te betreuren, dat bij de Terman-Merrill test het I.Q. niet
gedifferentieerd kan worden in een verbaal en praktisch I.Q., zoals dit
b.v. wel kan bij de Wechsler-Bellevue. Dan zou nog fijner de correlatie
nagegaan kunnen worden.
Bij bestudering van de profielen blijkt er een duidelijk verschil in contact tussen p.l. en p.p. bij de Kohs en de Terman. Terwijl er bij de Terman
een zekere bepalende band bestaat tussen proefleider en proefpersoon
door het vraag- en antwoordspel, is dit veel minder het geval bij de Kohs.
Zo zien we dat hier figuren gemaakt worden, die in geen enkel verband
meer staan met het voorbeeld. Men maakt mooie figuurtjes, die persoonlijk als goed worden ervaren. De gegeven opdracht werkt niet determinerend op hun doen en laten.
Anderzijds heeft deze test wel het voordeel, dat zij minder aanslaat op
bepaalde belevingsgebieden, iets dat voor affectief gestoorde kinderen
wel eens een voordeel kan zijn.
Bij vergelijking van de uitslagen van de Kohs en de Terman ziet men,
dat, als de niet verbale opgaven in de Terman goed gedaan worden, de
prestaties in de Kohs ook gemeenlijk goed zijn.
Van belang is echter na te gaan hoe deze verstandelijke momenten ingebed liggen in de totale persoonlijkheidsstructuur. Vandaar dat wij nu
eerst de projectietests gaan bekijken, om dan in het laatste hoofdstuk een
totaalbeeld van deze kinderen te ontwerpen.
T.A.T.

analyse

Wij willen nu overgaan tot vermelding van de bevindingen van de
T.A.T. (of C.A.T.). Hoewel er in de literatuur wel enkele pogingen bekend zijn om de T.A.T. verhalen van grotere groepen volgens bepaalde
categorieën te ordenen (3), is er nog weinig eenstemmigheid hoe deze het
beste te kwantificeren. Vandaar dat wij ons bij die platen, die wij ter
verdere analyse geselecteerd hebben, de volgende vragen hebben voorgelegd:
1. W a t is het hoofdthema van het verhaal?
2. W a t is de sfeer waarin zich dit thema afspeelt?
3. Welke personen zijn hierbij betrokken, hoe groot is hun aantal?
Hierbij interesseert ons het meest of de actiekring zich beperkt tot de
gezinssfeer, of zich misschien verder uitstrekt tot anderen: vrienden, of
vriendinnen, school etc.
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Van drie kinderen zijn er geen T.A.T. verhalen. Casus VI (K.L.: 7;6)
gaf op elke plaat niet meer dan één zin, b.v. Jan zijn schietgeweer is
kapot (1 ); Kees is uit bed gevallen (3 B.M.); moeder is Anny kwijt (5).
Casus VII (K.L.: 10;5) was zowel te geremd om zelf een verhaal te
schrijven alsook om er een te vertellen aan de proefleider. Zij beperkte
zich tot opmerkingen als: een jongen en een viool (I), een meisje tegen
de deur (3 G.F.) etc. Casus XIV (K.L.: 7;9) was verbaal zo achter (zie
blz. 136) dat wij haar met verbale tests niet verder benaderd hebben.
Bij twee kinderen zien wij dat zij in feite niet in staat zijn om tot een
echt verhaal te komen. Zij blijven overwegend in het descriptieve steken.
Zij vermelden de meeste details van de plaat, maar kunnen deze niet ordenen tot hoofd- en bijdetails, om zo tot een onderling samenhangend geheel
te komen. Er is hier geen inzichtelijke verbinding met het vorige of het
volgende detail. Dit zagen wij bij casus X V en XVII, de leeftijd was resp.
6;6 en 8;0. Van beiden zullen wij een „verhaal" weergeven en wel de
7e plaat van de C.A.T. Casus XV: „een tijger, een aap en een boom, en
blaadjes en water en bergjes en zand. Die wolf ziet die apen en die aap
gaat in die boom klimmen, maar dat gaat niet, daar komt die wolf aan
allemaal blaadjes en bloempjes, anders niet meer". Casus XVII: „De
tijger springt op hem af, de tijger doet zijn mond open en er liggen allemaal blaren en takken en die aap klimt gauw in de boom en er liggen een
paar stenen en op de grond liggen een heel stel kleine steentjes en die
blaren zijn allemaal slap en in die boom zit een koe".
Bij drie kinderen zagen wij verhalen die, hoewel zij niet meer op het
louter descriptieve vlak bleven steken, toch in hun geheel onsamenhangend waren. Meestal gingen zij wel uit van het hoofdgegeven, maar in
hun verdere uitwerking weken zij híer soms zeer ver vanaf. Zij sprongen
over op onbelangrijke, kleine details, die zij dan verder uitwerkten, als
vormden deze het hoofdmotief. Zo vertelde casus XII (K.L.: 6;5) over
plaat II (C.A.T.) het volgende: „3 beren waren touwtje aan het trekken,
ze waren zo boos op elkaar en ze dachten, ik moet het winnen, en ze
trokken en het klein beertje trok mee ernaar, ze waren zo boos, zo boos,
dat zij elkander zouden bijten, zo boos waren ze, en de een zei als je het
touw niet loslaat, bijt ik je en ze bromden en moeder beer zei ik moet het
touw hebben en ze waren maar aan het ruziën en opeens krak zei het touw
en hij zei, ik heb het meeste, die 2 konden zo hard lopen, ze waren aan
het huisje, voor ze er achter na kwamen, en als er iemand aan de deur
kwam, pakte ze hem met het touw. Ze waren toch zo blij, zo blij dat ze
bekant omvielen, zo blij waren ze".
Ineens zien wij in dit verhaal zonder enige inzichtelijke volgorde het
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humeur van de beren omslaan: eerst boosheid, even later blijdschap en
wel zo intens dat ze er bijna van omvielen. Vermoedelijk wijst dit wel op
een grote labiliteit in het gevoelsleven.
Dit onsamenhangende zagen wij nog sterker bij Casus IX en XVIII,
hun kalenderleeftijd was resp. 10;2 en 9;0. Van deze laatste zullen wij
nog 2 T.A.T. verhalen weergeven.
„Een oude vrouw deed de deur open, ze huilde en ze zag niets, ze had
zo'n verdriet, de man was dood en kinderen had ze niet meer, het was
zo donker en ze was bang voor spoken, en toen hoorde ze opeens gebons.
W i e zou dat zijn en ze zag een heel erge rijke man voor haar staan en
toen gaf die rijke man haar heel veel geld en hij deed de deur open en
toen zag ze dat 't d'r man was en d'r kinderen zag ze ook weer en de zon
scheen en de maan en de sterren en alles was zo verlicht en alles was
even mooi als vroeger. Nu weet ik hoe het komt omdat het zo donker is
en de man zag niets en de vrouw". (3 G.F.)
Over plaat 4 vertelt hij het volgende: ,,Een man en een vrouw hadden
een huisje aan zee gehuurd en toen op een ogenblik was hun geld op en
werden ze buiten gezet en moest de man hard werken en gingen ze weer
naar hun eigen huis toe en hadden ze evenveel geld als vroeger. En op
een zekere dag gingen ze weer naar zee een huisje huren en ernaast kwamen akelige buren te wonen en ze zeiden zullen we weer terug naar ons
eigen huis gaan, toen had de man een dag vrij en toen gingen ze naar de
kermis toe en ze vonden het zo leuk de man had een doos bonbons gewonnen en de vrouw een kopje en toen gingen ze weer naar de kermis
en toen had de man 2 vulpenhouders gewonnen en over een tijd waren
ze verhuisd naast akelige buren, ze hoorden een lawaai iedere avond en
toen ze weer verhuisden wisten ze niet meer waar ze waren".
Van deze zelfde jongen laten wij ook zijn F.P.T. verhaal volgen, waarin wij zijn ongereguleerde gedachtengang eveneens duidelijk bemerken:
,,2 mannen waren ruzie aan het maken en ze gooiden kaarten naar elkaar,
maar de ene werd kwaad gooide alles uit de kas naar hem toe de ander
zei houd toch op met die ruzie, ik ga leuk spelen. Ik ga naar bed zei de
een, ik ook, zei de tweede, ik ga bier drinken, zei de derde, och kom kinderen we gaan naar het tennisveld, zei moeder. W a t is het leuk vandaag,
zei vader, maar wat is de lucht lelijk, het lijkt wel of er een onweersbui
zal komen en ja hoor er kwam een onweersbui, alles fietste gauw naar
huis en toen ze binnen waren vloog er een huis in brand en ja hun huis
vloog ook in brand, de buren zeiden o, ons huis is in de brand en hun
zeiden het ook, maar de brandweer kwam heel gauw. Een arme man was
in de regen buiten, o wat regent het ik ben al door en door nat. Toen
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belde hij aan of hij binnen mocht komen, maar geen een mens zei: Neen,
er is geen plaats. Toen wist hij een goed huis, daar kon hij binnen, eindelijk dacht hij en toen kreeg hij lekker eten en drinken en toen ging hij
slapen en 's morgens was het mooi weer en toen ging hij verder weer naar
zijn vrouw terug".
Het ongeordende denkverloop bij deze kinderen blijkt sterk onder de
druk van het impulsief verlopende affectieve leven te staan. Er is geen
stabiliteit in hun gevoelsleven. De ene emotie na de andere duikt op, ebt
weer weg en overspoelt als het ware telkens de hele persoonlijkheid, zodat
het verstandelijke leven als richtinggevende kracht geen vat kan krijgen
op het psychische leven en het verloop hiervan kan ordenen. Vandaar —
men zie b.v. ook de observatiegegevens bij de Terman — de onberekenbaarheid in hun gedrag. Men weet nooit wat zij het volgende ogenblik
gaan doen en men kan de meest vreemde antwoorden verwachten op een
testvraag.
Bij de overgebleven 12 kinderen hebben wij gezocht naar platen, die
door hen allen uitgewerkt zijn. Immers niet iedere p.p. heeft over dezelfde
platen een verhaal gemaakt, daar wij gebonden waren aan een bepaald
tijdsbestek. Bovendien werd er nog geselecteerd ten aanzien van de keuze
der platen naargelang sexe, leeftijd en karakterologische structuur. Het
bleek onmogelijk een paar platen te vinden, die door de overgebleven 12
proefpersonen tot een verhaal bewerkt waren. Daar wij toch de themata
van 3 platen in onze berekening wilden opnemen, zijn wij uitgegaan van
10 proefpersonen die uit de 4 volgende platen: 1; 3 GF; 3 BM en 8 G F
ten minste 3 opstellen geschreven hebben. In totaal hebben wij nu 30 opstellen.
Van deze 30 verhalen zijn wij allereerst nagegaan welke themata naar
voren kwamen. Dan blijkt bij :
Plaat I

Plaat 3 G F

Plaat 3 B M :

willen spelen maar niet kunnen
viool kapot
conflict met ouders
het leren spelen
cadeau op verjaardag
ouder(s) gaan dood
ruzie
verdwaald
ongeluk en lichamelijk pijn
moeder dood
het bezig zijn met iets

3
2
2
2
1
6
1
1
1
3
1

maal
maal
maal
maal
maal
maal
maal
maal
maal
maal
maal
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Plaat 8 G F :

conflict kinderen moeder
:
3 maal,
moeder dood
:
1 maal,
moeder ziek
:
1 maal,
kinderen van school halen
:
1 maal,
moeder rust uit
:
1 maal.
Een nadere bespreking van deze themata wordt uitgesteld naar de
derde paragraaf van dit hoofdstuk, als zij vergeleken worden met de
bevindingen van de vergelijkingsgroep.
De tweede vraag, die wij ons gesteld hebben, betreft de sfeer waarin
zich het thema afspeelt. Deze blijkt in de meeste verhalen aan de trieste,
passieve, sombere kant te zijn. Enkele conflictverhalen geven zelfs een
sociaal negatieve attitude. Slechts op enkele platen is er een meer vitale,
positief, dynamisch gerichte levensinstelling (1: het leren spelen; 3 BM:
het bezig zijn met iets).
Wij zullen nu van iedere plaat een thema als voorbeeld geven.
Casus XXI : „Er was eens een meisje en dat meisje zat naar de fiool te
kijken. En ze dacht kon ik er net zo mooi op spelen als
mijn vader" ( 1 )
Casus XX : „Een meisje, dat schreit, die ouders van dat meisje zijn
dood en nou wil ze naar buiten om geld te gaan verdienen,
maar ze schreit want de deur is dicht" (3 G F )
Casus XVI : „Er was eens een man die dichten kon. O p een keer toen
was zijn vrouw ziek en hij belde de ziekenauto op toen de
ziekenwagen er was legde een zuster en de dokter zijn
vrouw erin. O wat was ie bedroefd toen zijn vrouw een
weekje in het ziekenhuis was ging zij dood en hadden de
kinderen geen moeder meer" (3 BM)
Casus XIII : ,,Ver in het bos woonde een lelijke vrouw. Ze had zeven
kinderen. Ze vond het niets fijn. Toen haar man thuis
kwam zei ze dat ze een plan had. Haar man was even
slecht als zei dus ze kon alles zeggen wat ze van plan
waren. Vader zei wat ben je verplan. De vrouw zei tegen
haar man Dat ze verplan was haar alle zeven kinderen te
gaan vermoren en dat ze dan de gang konden gaan de
man vondt het goed. De zeven kinderen gingen naar bed
en hun ouders waren van plan dat ze morgen verder het
bos in gingen en dat ze daar haar zeven kinderen vermoren. Toen ze daar mee klaar waten gingen ze brood klaar
maken want ze hadden afgesproken dat ze vroeg in de
morgen zouden dus toen ze klaar waren gingen ze naar
H2

bed maar ze sliepen niets fijn. Door die anderen kinde
ren. Toen ze 's morgens al om zes uur wakker werden rie
pen ze haar kinderen en gingen naar het bos de kinderen
vonden het allemaal goed en fijn. Maar ze wisten niet dat
ze vermoordt werden toen ze al een eindje in bos waren,
stopten ze en gingen eten toen dat gebeurt was sloeg de
vader onverwachts alle zeven dood toen ze dat te weten
kwamen hebben ze allebei tot dood veroordeeld" (8 G F ) .
Wij zijn tweemaal het verhaal tegengekomen, waarin over de plaat
sing in een weeshuis, na de dood van hun ouders, wordt gesproken en
wel bij casus XI: ,,Een meisje staat te huilen. ( Q ) . Z e huilde omdat haar
moeder dood was gegaan ( Q ) toen ging ze naar een weeshuis, want ze
had ook geen vader meer" (3 G F ) , en bij casus XX: ,,Er was eens een
jongen aan het spelen, hij ging naar binnen en zag dat zijn moeder op
bed lag. Hij was bedroefd en ging huilen met zijn hoofd in zijn arm. Hij
dacht ik moet werk zien te vinden om voor moeder goed te verdienen.
Toen alles op was hadden ze niets meer. N a 10 dagen stierf zijn moeder
en zijn vader was ook al dood. Hij ging naar het weeshuis, het huis werd
verkocht en de centen van het huis kreeg de jongen later als hij groter
werd" (3 B M ) .
Beide kinderen zijn op latere leeftijd in een tehuis geplaatst (resp. 4 en
3;6) en hebben blijkbaar de separatie van thuis traumatisch doorleefd n.l.
in die zin dat zij meenden dat hun ouders gestorven waren, terwijl dit in
feite niet het geval was (zie reden tot opname Ы. 129).
Ten aanzien van de 3e vraag die wij ons gesteld hebben, blijkt het
volgende:
Ieder apart vermelde persoon hebben wij gesteld voor 1 sociale item.
Wanneer er b.v. stond: vader en moeder gingen op reis, dan telden wij
dit voor 2 items. In de zin: De ouders gingen op reis, telden wij de ouders
echter voor 1 item, omdat de beide ouders c.q. vader en moeder niet afzon
derlijk genoemd waren. In totaal kregen wij nu van de 30 platen 93 sociale
items, wat dus gemiddeld 3 per plaat is. Van deze 93 betrof het 72 maal
personen uit het primaire leefmilieu, te weten vader, moeder, broers en
zusters. De overige personen waren vriendjes, resp. vriendinnetjes of be
troffen personen uit de schoolsituatie etc. etc.
De

Rorschach

Wij willen nu gaan bezien welke gegevens ons de Rorschach-protokollen verschaffen. Van de 20 onderzochte kinderen waren er echter maar 14
van wie de Protokollen geschikt waren voor een nadere kwantitatieve uit143

werking. Tweemaal (Casus XIV en XIX) hebben wij deze test niet afgenomen. Casus X I V (K.L.: 7:9) was verbaal dermate achter (zie bid.
136), dat wij na het intelligentie-onderzoek haar nader via spelobservatie
onderzocht hebben. Bij Casus XIX (K.L.: 8;2) hebben wij ons met het oog
op de klacht (stotteren) zoveel mogelijk beperkt tot schriftelijk af te
nemen tests.
De Protokollen van de Casus XII - X V - XVII - X X I V waren niet in
de gebruikelijke zin te signeren. Het is echter wel wenselijk nader in te
gaan op hun profielen.
Casus XII (K.L.: 6;5) geeft bij elke plaat een groot verhaal, waarin
wel enkele duidingen aanwezig zijn, die naderhand niet gesigneerd kunnen worden, omdat p.p. na beëindiging van haar verhaal niet weet aan
te geven, waar ze deze gezien heeft.
Zo vertelt ze b.v. op plaat IV na 11 seconden in stand a: ,,Dit is een,
dat is een boom en die is heel groot, en daar is allemaal gras en hier een
tak en daar is een tak, en hier hangen allemaal takken en hier is nog een
stuk van een boom, en hier staat geloof ik een man en die gaat door het
bos heen en dit is het andere stuk van de boom en hierboven zit geloof ik
nog een tulp en hier nog een klein beetje zand en hier nog een stuk van
het bos en hier nog gras, nu heb ik het weer allemaal verteld".
Iets soortgelijks zien we nu ook op de platen V - VI - VII.
Op de platen VIII - IX en X komt nu ongeveer het volgende:
VIII stand a 7": 0', dit is een boom, groen, grijs en dit is oranje en geel,
en hier is nog blauw, met zwart en dit is een stok van de boom en dit is
groen en bruin en hier is ook nog rood en hier en hier allemaal en wit
ertussen, wit is het niet erachter, nee niet wit, en aan de zijkanten nog van
die takken en hier nog een tak en hier en hier en hier en hier nog zo'n
lang staartje en dat is geloof ik een boom, die klimt in de boom en nog
een beest, dit is net een ,,T" en hier nog een oranje streep".
Casus X V (K.L.: 6;6) geeft een perseveratieprocent van 45 (vlinder),
maar is niet in staat aan te geven, waar ze deze gezien heeft. Signeren
is hier overgelaten aan de goede greep van de proefleider, zoals ook bij
de overige duidingen.
Het verslag van Casus XVII (K.L.: 8;0) komt veel overeen met dat
van Casus XII. Zo vertelt hij b.v. op plaat VII het volgende: 7" stand a:
„Een klein streepje hier en 2 kleine streepjes en weer 2 hobbeltjes dingen
kleine streepjes hier en een klein streepje en gewoon grijs en witte
plekjes".
O p plaat X zegt hij: 11" stand a. Dit is de laatste en de mooiste ook.
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2 Gaten allemaal takken, geel en 2 groene dingen en 2 streepjes en blauw
en hier bruin en een dikke streep".
Het profiel van Casus X X I V (K.L.: 8;5) lijkt op dat van nummer XV,
n.l.:

I

и

III
IV
V
VI
etc.

57"
9"
34"
7"
37"
11"

beertje — duif — muis",
olifant — duifje — mol — schaap — aap",
koe — pauw — beer — olifant",
stand a
beer — olifant — schaap — paard",
stand a
duif — olifant — schaap — paard",
stand a
koe — olifant — schaap — aap — beer",
stand a
etc. op de volgende platen.
stand a
stand a

In feite duidt deze knaap niet, maar hij noemt op elke plaat maar een
stel dieren op, die op de volgende plaat dan weer terugkomen. Of dit
bovendien geheel of detailduidingen zijn, is niet na te gaan.
Vragen wij ons nu af welke betekenis voormelde Protokollen hebben,
dan wijzen zij op een achterstand in de ontwikkeling. De testplaten im
mers, die een nog onbepaalde gestalte hebben en waarvan de helft niet
meer dan alleen uit de zwarte en witte kleur bestaat, worden door deze
kinderen niet tot een grote figuur geduid, waarbij de kleuren al of niet
een formerende rol hebben gespeeld. Bij Casus XII zien wij n.l., hoe zij
niet tot een integratie weet te komen van de kleur en de vormwaarneming.
Afzonderlijk staan deze beide naast elkaar. Ondanks de instructie van de
p.l. gaat er van de plaat geen appel uit tot unificatie. Er is geen eenheid
in haar waarnemend ervaren. In grote lijnen zien wij ditzelfde bij Casus
XVII.
De Protokollen van Casus XV en X X I V komen eveneens veel met
elkaar overeen. Hoewel zij ogenschijnlijk tot echte waarnemingsinhouden
komen, is het echter zeer twijfelachtig of zij zich in deze hebben laten
bepalen door de platen. Men ontkomt niet aan de indruk dat zij maar
„iets" gezegd hebben, zodat vanuit het gegevene van de plaat geen or
dening gevende werking is uitgegaan.
Van de 14 overgebleven kinderen, waarvan de gemiddelde leeftijd 10;0
is, kregen we de volgende gemiddelde gegevens:
G%
D%
Dd%
Do%
Dzv%

=
=
=
=
=

33
59
5
0
2

F%

=

79

F+%
F-%

GF+%

(niet V)
GF—%

=
=

66
34

=
=

19
30

FFb%
FbF%
Fb%
FHD%
HDF %

HD%

=
=
=
=
=

=

7
3
1
1
3

B%
TB%

v%
o%

=
=
=
=

2
1
13
0

0

145

M%
Md%
T%
Td%

= 1 4
= 3
= 4 1
=
8

Anat.
=
2
Pfl%
=
7
Geogr% =
3
Obj%
=
9

Part. kl. =
0,39
Tot. Id. =
1,67
Gemiddeld aantal antwoorden: 19.

H o e w e l veel v a n de uitwerking v a n de gegevens tot later uitgesteld
wordt, w a n n e e r deze n.l. vergeleken w o r d e n met de bevindingen v a n de
vergelijkingsgroep, lijkt het ons gewenst r e e d s nu enkele k e n m e r k e n n a a r
voren te halen.
D e werking v a n de verstandelijke functies ligt meer op een concreetpractisch niveau, terwijl het scherp zien van grote gehelen a a n de z w a k k e
k a n t is. ( Z i e lage G F + % ) .
E r is een grote stereotypie in het d e n k e n (hoog Τ + T d % ) . H e t
hoge F — % wijst op een zwakke concentratie e n op een niet scherp w a a r 
n e m e n d e instelling.
T e n a a n z i e n van de socio-affectieve ontwikkeling is het volgende te
vermelden.
Gezien de h o g e P a r t . en T o t . kleurenindex is er bij deze groep kinderen
zeker s p r a k e van een verhoogd emotionele a a n s p r e e k b a a r h e i d , met name
voor sterk affectbeladen situaties, toch blijkt anderzijds d a t het affectief
ageren en r e a g e r e n niet rijk gedifferentieerd is. H e t is d a a r o m niet be
vreemdend, d a t het F % hoog is, d a t kan wijzen op een eenzijdige ver
standelijke uitgroei, die echter, gezien het lage F + %, zeker niet geslaagd
genoemd kan w o r d e n .
Alle gegevens wijzen op socio-affectief niet uitgegroeide kinderen, wier
verstandelijke perceptie op een concreet plan ligt.
Szondi-gegevens
V a n de 20 proefpersonen w e r d e n er m a a r bij 17 Szondiprofielen ver
kregen, variërend v a n drie tot zes. H e t tijdsbestek, w a a r i n een M . O . B ,
onderzoek moest plaatsvinden, liet praktisch nooit toe, dat er nog meer
profielen afgenomen w e r d e n . O v e r series v a n 10 beschikken wij derhalve
niet. T o c h menen wij — conform S u s a n Deri — d a t ook deze enkele
profielen van w a a r d e zijn ( 4 ) . W i j stellen ons d a a r o m de volgende w e r k wijze voor:
W i j nemen v a n de 17 proefpersonen de eerste twee profielen ter n a d e r e
explicatie. H e t eerste w e r d gemeenlijk direct bij het begin v a n het o n d e r zoek verkregen, het t w e e d e bij het einde hiervan. H e t tijdsverschil d a t
tussen deze twee ligt, is derhalve minimaal drie uur. V a n deze profielen
g a a n wij nu na:
146

a. het aantal van de 0 en de ± readies, alsook de onderlinge verhouding
hiertussen.
b. welke factoren uitgesproken positief of negatief gekozen werden, mede
ook lettende op de keuze in de achtergrond.
Uitgesproken noemen wij een keuze wanneer de factor minimaal 5
maal als positief of negatief gekozen wordt.
с welke vectoren het meest voorkomen met de bedoeling hun betekenis
te vermelden.
Ter beantwoording van deze vragen het volgende:
a. In totaal werd 62 maal een 0 keuze gedaan en 41 maal een ± reactie.
De normale verhouding nu tussen de 0 en ± keuze is 1 ^ : 1 .
W a a r de 0 reactie een ontlading van de behoefte is en de ± een
keuze aangeeft, waarin de beide elementaire strevingen van de behoefte in het ik aanwezig zijn, is de verhouding tussen deze twee een
indicatie voor de zelfcontrole. De uitkomst 1,51 ligt nu op het normale
vlak en geeft volgens Deri zonder nadere gegevens 'weinig interpre
tatiemogelijkheden.
b. Bij de 34 verkregen profielen zagen wij de volgende zwaar beladen
keuzen in de factoren:

h+
s+

m—
p —
s —
hy-

d+

18
15
14
10
8
5
5

maal
maal
maal
maal
maal
maal
maal

=
=
=
=
=
=
=

53%
44%
41%
30%
23%
15%
15%

(7 maal door meisjes)

Wanneer de keuze 10 % was of daar onder lag, hebben wij haar niet
opgenomen in deze tabel.
Met name blijkt dus hoe er een sterke hunkering bestaat naar liefdevol
contact (h + ) , alsook een drang naar actie, die soms tot destructie kan
voeren (s + ). De m — reactie is een index voor de verlatenheid, met alle
onlustvolle momenten van dien. Zij is een teken van het sociaal niet ge
borgen zijn. Er is dus wel een sterke behoefte naar liefde (h + ) , die in
de werkelijkheid niet opgevangen is ( m — ) . Frustraties op oraal gebied
kunnen in deze een grote rol gespeeld hebben. (Zie Deri bid. 138).
De ρ — geeft aan hoe de behoeften, zoals wij die uit de andere vec
toren hebben leren kennen, doorleefd en verwerkelijkt worden n.l. op een
voorbewust niveau. Gezien de sterke keuze van de h + , s + , m — en ρ —
kan dit wijzen op een antisociaal gedrag.
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Minder frequent is de zwaar beladen keuze van de s — , h y — en d + .
De s — , die wij praktisch alleen bij meisjes zagen, wijst op een niet
geaccepteerde agressieve instelling ten opzichte van de buitenwereld.
De h y — geeft aan, dat er een onvermogen bestaat tot het afreageren
van het gevoelsleven. Dit is er wel, maar blijft meestal besloten, verborgen
in de belevingswereld van het betreffende individu.
De d + is een index voor een extroverte, realistische instelling met een
positieve waardering voor het onmiddellijk voorhandene.
с Wanneer wij de vectoren bekijken, dan worden hier alleen die ver
meld, die meer dan drie maal gekozen zijn.
Wij zien dan in de:
S-vector

+ +
+ —

P-vector
± —

Sch-vector :

C-vector

0
—
0
H
0

—
0
—
0

14
6
8
6
7
6
4
7
5
4

maal
maal
maal
maal
maal
maal
maal
maal
maal
maal

(alleen bij meisjes)

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

41%
17%
23 %
17%
20%
17%
11 %
20%
14%
11 %

Wij hebben bij de vermelding van deze vectoren de uitroeptekens bui
ten beschouwing moeten laten; het is echter wel duidelijk (zie de beant
woording van vraag b) dat de + + keuze in de S-vector en de m —
keuze in de C-vector zeer vaak zwaar beladen is. Wij zullen nu in het
kort de betekenis van deze vectoren geven.
S-vector:

+ + :

+ —
P-vector:

:

— — :

± — :

148

(waarvan 8 maal met uitroeptekens).
Deze vector is een teken van een realistische,
nuchtere levensinstelling, zij het wel dat, zoals
hier zeer vaak het geval is, de praegnante keuze
van de h en/of s op sterke spanningen wijst, dat
kan resulteren in anti-sociaal gedrag.
Deze keuze verwijst naar een afhankelijke, gedweeë karakterinstelling.
Deze constellatie wijst op de aanwezigheid van
diffuse angst, daar de emotionele spanning (e —)
niet afgereageerd wordt.
Teken van gewetensangst, hypochondrische gestemdheid.

Sch-vector :

:

Ontwikkelingspsychologisch is dit het beeld van
het aangepaste ik, zoals we dit zien bij het schoolkind in de naïeve fase. Er is een object-oriëntatie,
die normerend werkt op het doen en laten van het
betreffende individu.
0 — : De eerste fase in de ontwikkeling. Er is geen
scheiding tussen het ik en de omgeving, maar een
ongedeelde eenheid. De wereld is zoals het kind
denkt dat zij is.
— 0 : Dit beeld zien we met name in de puerale fase.
Hier is een tegengaan van de behoeften in het ik,
zodat het kind meer openstaat voor de wereld.
C-vector:
0 — : Teken van een ernstig negatieve instelling ten
opzichte van de gemeenschap, met name wanneer
de m — nog sterk beladen is.
+ — : Het zoeken naar nieuwe bindingen, hoewel de
m — aangeeft dat dit zoeken onlustvol doorleefd
wordt.
0 0 : Geen sterke binding en contactbehoefte. Zij verwachten meer passief de bevrediging van hun behoeften.
Behalve voormelde tests zijn, waar het gezien de beschikbare tijd mogelijk was, mede ook lettend op de leeftijd van de p.p.'s, nog verschillende andere tests afgenomen, zoals de Picture Frustration Test en de
Szeno van G. Staabs.
Z o is de Staabs 11 maal afgenomen (VII - V I I I - X - XII - X I I I X V - XVII - XVIII - X X - XXI - X X V ) .
De Rosenzweig 8 maal ( V I I - V I I I - X - XI - XIII - XVI - X X I XXII).
De S.C.T. 8 maal (IX - X - XI - XIII - XVI - XVIII - X X - XXIII).
Het komt ons wenselijk voor om ook deze bevindingen te vermelden,
hoewel hun frequentie niet zo groot is.
De

Szeno

Wanneer men de verslagen overleest van de Szeno, dan ziet men drie
groepen kinderen verschijnen :
a. Zij, die in feite niets maken, alleen maar de Szeno-doos leeg maken
op het „werkveld". Dit komt bij ons materiaal tweemaal voor en wel
bij de nummers XII en XV, waarvan de kalenderleeftijd res. 6;5 en
6,6 is. De bloemetjes komen op een rij te liggen, dan de poppen, dan
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de dieren, etc. etc. Dit is het niveau van het sorterend ordenen. Bij
Casus X V zien we nog hoe in zekere zin de dieren leven, hoewel ze
het later ontkent. Als ze n.l. de krokodil in haar handen heeft zegt
ze: „nou kan hij de stoel opeten"; wat later: ,,maar niet echt hoor" —
(hoe zo niet?) „omdat hij van hout is". Wanneer gevraagd wordt,
wat ze gemaakt heeft, geeft ze de volgende opsomming: „blokjes, de
wolf en appelboom, kerstbomen, bomen, stoel, sneeuwpop, w.c, kip
jes, engeltjes, potje, stoeltje, flesje, treintje, appeltje, bloempjes, aap,
kaboutertje, zomerstoeltje, dan niets meer".
Typisch is hier wel, hoe ze vermijdt uitvoerig over de gevarieerdheid
der poppen te spreken.
b. Zij, die in feite niet een groot geheel maken, maar telkens kleine
details, die vaak onderling geen enkel verband hebben, zodat het als
geheel een rommelige indruk maakt. Wij zagen hier niet, dat door
bepaalde kinderen het gebruik van poppen en dergelijke ontweken
werd. Dit maken van details zagen wij 5 maal (Casus XVII - XVIII XX - XXI - X X V ) . Het blijkt dat hier de gemiddelde kalenderleeftijd
8:4 is (resp. van 7;3 t o t 9 ; l l ) .
Wij zullen een voorbeeld ter verduidelijking geven (Casus XVIII). De
jongen pakt de draak en mensen, legt de draak weer weg en zet 4 men
sen in de hoek neer. Gaat dan met een stel blokken midden in het veld
een soort hok bouwen waarin hij dan 2 stoelen neerzet en zegt : „een
winkel". Plaatst dan nog een aap, een ooievaar en wat bomen in het
veld. Hij wil dan de luie stoel in de winkel leggen, wat mislukt. Ruimt
dan de winkel op en zet er een stel kabouters neer, met er achter een
auto en treinen, omgeven door wat bomen. N a dit alles ruimt hij de doos
weer op.
с

Zij, die een omvangrijke situatie maken, waarbij alle voorwerpen op
elkaar betrekking hebben. Er is een onderlinge relatie. Dit zagen wij
4 maal (VII - VIII - X - XIII). Het geheel kan nu variëren van zeer
arm tot rijk gestructureerd. De gemiddelde kalenderleeftijd van deze
kinderen was 11;11 (resp. van 10;5 tot 13;9).
Zeer simpel van structuur is het volgende tafereel van Casus VII (K.L.
10;5): Er staan een stel kinderen in een kring met een mijnheer erbij, hieromheen staan nog wat dieren. Wanneer er gevraagd wordt, wat zij gemaakt heeft, vertelt ze dat dit kinderen zijn en dat er een mijnheer met
een hond op bezoek komt en de overige dieren zijn van de boerderij. Ook
de Szeno van Casus X (K.L. 13;9) is zeer arm. Z e bouwt een stal, met
een omheining, waarin enkele dieren staan.
Rijker is het spel van Casus XIII (K.L. 11:1) die een grote boerderij
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maakt met enkele hokken voor de dieren. Een paar mensen staan aan de
straat, waarover een auto rijdt. In een andere hoek van het veld wordt
een gezellig zitje gemaakt met wat kinderen en een loslopende hond.
Toch valt bij alle kinderen op, ook bij die van werkwijze a en b, dat
zij in ontwikkeling achter zijn. Het sorterend ordenen zien wij overwegend
op een leeftijd van 3 à 5 jaar (5). Verder blijkt uit de literatuur, dat het
spelniveau van de groepen b en с minder gestructureerd en gedifferen
tieerd is dan van normale kinderen.
De

Rosenzweig

Bij berekening van de „Group Conformity Rating" ( G . C R . ) blijkt, dat
deze gemiddeld 25 % te laag is, n.l. 40 % terwijl gezien de leeftijd van
deze kinderen de G.C.R. op de 65 % zou moeten liggen.
Bezien wij nu nader de manier van reageren en de gerichtheid van de
agressie en plaatsen wij tussen haakjes de normaal score, dan krijgen wij
de volgende tabel:
Obstacle - dominance
Ego-defense
Need-Persistence
Extrapunitie
Intropunitie
Impuni tie

(O.D.)
(E.D.)
(N.P.)
(E)
(I)
(M)

15
60
24
59
16
24

(15)
(57)
(28)
(43)
(28)
(29)

Is er weinig verschil te bespeuren in de wijze van reageren, bij het
nagaan van de gerichtheid van de agressie zien wij duidelijk afwijkingen.
De extrapunitieve antwoorden zijn frequenter in aantal, dit in tegenstelling
met de intro- en impunitieve. Deze zijn n.l. te laag.
Л аппеег we deze gegevens nu trachten om te zetten in meer algemeen
toegankelijke termen dan wil het voorafgaande zeggen dat onze p.p. in
deze frustratietest reageren als kinderen van jongere leeftijd. Met hun
zwak ik ervaren zij het bedreigende van de situatie als een gevaarlijke
aantasting van hun zelfstandigheid en neigen zij onmiddellijk tot zelf
verdediging door de oorzaak alsook de oplossing van de moeilijkheden
in de buitenwereld te zoeken.
De Sentence Completion

Test

Wanneer wij de 8 S.C.Tests overlezen, dan is het moeilijk algemene
kenmerken te vinden. Ook hier valt weer het individuele sterk op, wat
zich niet of moeilijk kwantitatief laat verwerken.
Wij zullen hieronder toch enkele algemene bevindingen vermelden:
Bij drie gevallen zien wij een uitgesproken sterke gebondenheid aan
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thuis en wel aan de moeder. Slechts eenmaal zagen wij dit zelfde ten
aanzien van de vader. (XVIII. KL.: 9;0). Deze bindingsbehoefte zien we
soms vergezeld van een angstig gestemd zijn zoals b.v. duidelijk blijkt
bij Casus X X (K.L.:9;11):
1. Ik houd van . . . moeder.
2. Het fijnste ogenblik van mijn leven is . . . dat ik bij me moeder blijf.
4. Terug . . . naar huis.
5. Ik vind het j a m m e r . . . dat moeder ziek is.
7. De beste is . . . dat ik maar dood ga: of
bij Casus XXIII (K.L.: 9:7).
1. Ik houd van . . . jou.
5. Ik vind het jammer. . . dat je zover van mij afwoont.
8. W a t ik vervelend vind . . . ik heb geen broertjes of zusjes.
24. Ik ben erg blij . . . als je komt.
Bij meerdere kinderen ziet men, dat zij zich sociaal moeilijk kunnen
handhaven, niet geaccepteerd worden, of wantrouwend staan ten opzichte
van de ander.
17. Andere k i n d e r e n . . . schelden mij uit (XXIII. K.L.: 9;7).
of:
3. Ik wou wel eens weten . . . wat jij in je schild voert.
12. Ik ben erg bang . . . voor die jongen.
25. Ik zou willen . . . dat hij ongelukkig leeft ( X V I . K.L.: 10;8).
of:
8. W a t ik vervelend v i n d . . . dat Piet zoow pest (XVIII. K.L.: 9:0).
of:
20. Ik heb graag . . . dat ze me niet uitschelden (XIII. K.L.: 11:1).
Vaak ook krijgt men de indruk, dat de antwoorden op een te kinderlijk
vlak liggen: b.v.
1. Ik houd van . . . mijn vader zoo veel.
9. De mensen . . . zijn braf.
20. Ik heb graag . . . een suurstok (XVIII. K.L.: 9;0).
of:
11. Ik v o e l . . . me erg flink.
12. Ik ben erg bang . . . voor de bij.
20. Ik heb graag . . . een appel ( X X . K.L.: 9; 11 ).
Bij een protokol (IX. K.L.: 10;2) vinden we een vergelijkenderwijze
sterke orale instelling:
1. Ik houd van . . . snoep.
9. De mensen.. . hebben een taart.
20. Ik heb graag . . . snoep.
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Samenvatting
Wij willen deze paragraaf niet besluiten zonder enkele algemene kenmerken naar voren gebracht te hebben betreffende de persoonlijkheidsstructuur van de 20 voormelde kinderen.
In de laatste paragraaf, wordt dit alles nog uitvoeriger nagegaan,
wanneer n.l. de bevindingen mede afgetekend worden tegen die der vergelijkingsgroep.
In de 15 afgenomen Terman-Merrill tests is het rekenkundig gemiddelde: 96. Dit betekent, dat het algemeen verstandelijk niveau op het
normale peil ligt, zij het wel onder de 100. Bij de gedragsobservatie bleek
hoe hier twee typen kinderen naar voren kwamen — de rustelozen en
de timiden.
De eerste groep is gekenmerkt door het niet langdurig bij een opgave
kunnen verwijlen, niets kan hen blijvend boeien. Dit zagen wij ook in de
T.A.T. sive C.A.T. Zij komen niet tot een afgerond geheel, waar de
details hun plaats hebben in het geheel. Elke gedachte is voor hen even
belangrijk, ook al volgt die niet logisch op de vorige. Hun aandacht is
ongericht. Deze kinderen zijn te vergelijken met ongelede mozaïken, waar
geen onderling verband is. De gestalte, het afgestemd zijn op elkaar, ontbreekt.
De tweede groep, de timide, infantiele kinderen, kenmerkt zich door
een grote achterstand in hun ontwikkeling. In de Rorschach ontbreken bij
deze kinderen de echte duidingen, zij geven Farbnennungen of Formdescripties. In de C.A.T. zagen wij bij hen het blijven steken op het descriptieve vlak, in de Szeno het sorterend ordenen.
In voormelde tests komt duidelijk de achterstand of het onvermogen
bij beide typen naar voren om het onbepaalde een bepaalde structuur te
geven. De oplossingen, die zij geven, zien wij gewoonlijk op een jongere
leeftijd. Zoals wij ook zagen bij de uitwerking van de Rosenzweig kunnen
zij het appel, dat van de test uitgaat, niet conform hun kalenderleeftijd
beantwoorden. Zij kunnen weinig frustraties aan. Te gauw wordt een
situatie door hen als benauwend, als ik-bedreigend ervaren. Zij vervallen
dan ook gemakkelijk in een a — zo niet — antisociale gedragsinstelling,
waardoor de vicieuse cirkel zich sluit.
Dit hangt samen met hun socio-affectieve gestoordheid. Tot een echte
duurzame wij-binding kunnen zij bijna niet of nauwelijks komen. Zij
voelen zich niet thuis bij de ander. Zo zien we dan ook, dat in hun belevingswereld themata over de dood van hun ouders domineren, waardoor
zij zich verlaten voelen. Hun stemmingsondergrond is aan de negatieve,
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onlustvolle kant. Iets triests hangt rond deze kinderen. Gevoelens van
blijdschap, vreugde komen zo zelden naar voren. Begrijpelijk zijn in dit
verband ook de aanpassingsmoeilijkheden met leeftijdsgenoten, en het
leven op school, met het opgenomen zijn in een klasseverband, stelt grote
eisen. Zij voelen zich niet geborgen in dit milieu.
Wij zien dan ook duidelijk een achterstand in hun verstandelijke prestaties. Zeer veel onderwijzers klagen erover, dat bij deze kinderen de leerhonger zo matig is, dat zij meer dan eens de schijn wekken pseudo-debiel
te zijn. Het is dan ook begrijpelijk dat zij als zij de eerste klas gedoubleerd
hebben, vaak naar ons verwezen worden met de vraagstelling: B.L.O. candidaat? Bij de ouderen ziet men, hoe beperkt hun interesseveld is, vandaar
de gecoarteerdheid van hun belevingswereld.
1. Men zie hiervoor met name het artikel van P. Willems: Enkele opmerkingen over de Terman-Merill revisie; alsook P. Engels: kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van het Intelligentie-onderzoek bij
debiele kinderen (II).
2. G. Litjens: Intelligentie en Debiliteit.
3. Zie b.v. A. Combs: A method for analysis for the T.A.T. and autobiography, bid. 167-175.
4. S. Deri: Introduction to the Szondi-test. Hfd. XI.
5. L. Kamp: Speldiagnostiek bid. 43.

Paragraaf II
Zoals ook in de eerste paragraaf geschied is, willen wij in dit gedeelte
de belangrijkste data vermelden uit de levensgeschiedenis en het psychologisch onderzoek van 20 affectief verwaarloosde kinderen, bestaande
uit 6 meisjes en 14 jongens.
Doorgaande met de gevolgde methode in par. 2 van Hfd. II worden
deze kinderen nu aangeduid met de letter F tot Z.
Hun gemiddelde leeftijd is 9;6. De jongste is 6; 10 en de oudste 13;4.
In het vorige hoofdstuk heben wij in paragraaf II al medegedeeld langs
welke wegen wij de hier te bespreken kinderen geselecteerd hebben (zie
bid. 77). Vandaar dat wij nu systematisch de bevindingen van de levensgeschiedenis en het psychologisch onderzoek kunnen nagaan.
Reden van aanmelding
Alle 20 kinderen zijn op grond van klachten, naar voren gebracht door
ouders en/of onderwijzend personeel, door ons op een M.O.B, onderzocht.
Hieronder bevinden zich dus geen kinderen, die, zoals in paragraaf I,
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,,klachtenloos" op het M O B kwamen, en die alleen voor studiedoeleinden onderzocht zijn. (Zie bid 123)
Wanneer wij de aanmelding c.q hoofdklachten groeperen, zien wij de
volgende rubrieken·
gedragsmoeihjkheden van algemene aard · 8 maal (G-I-J-N-O-T-U-X)
sexueel wangedrag
: 1 maal (K)
stelen
: 3 maal ( F - H - W )
spreekstoormssen
. -----leermoeilijkheden
: 8 maal (L-M-P-Q-R-S-V-Y)
Hoewel er onder deze 20 kinderen wel enkele waren, die slecht spraken
of stotterden, is dit nooit als hoofdklacht vermeld, wel als nevenklacht.
De gedragsmoeihjkheden zijn zeer gevarieerd De kinderen zijn lastig
— onverdraagzaam — prikkelbaar — brutaal — agressief — ongezeggehjk, lijden aan enuresis etc. etc
Sexueel wangedrag zagen wij bij een meisje (K) ( K L . 7,2), dat al
gedurende enkele jaren met vriendjes of vriendinnetjes „doktertje speelde" Verder vertelde moeder nog over haar, dat ze zo graag als een jongen
wilde urineren.
De rubriek stelen bevatte snoep weghalen, geld wegpakken om daar
snoep voor te kopen ( F - H ) en kleine warenhuisdiefstallen, zoals ballpoints etc. ( W ) .
De klacht leermoeilijkheden troffen wij alleen bij jongens aan. Ons
werd dan de vraag gesteld ,,Is B L O . school noodzakelijk 7 "; „Kan hij
wel leren; hij zit voor de tweede maal in dezelfde klas en heeft nog steeds
een slecht rapport 7 ".
Ook bij de kinderen, die niet primair voor gedragsmoeihjkheden kwamen, hoorden wij regelmatig klachten over hun optreden thuis en op
straat, die in hevigheid en langdurigheid niet veel verschilden van de
bovenvermelde hoofdklachten.
Milieu
Gaan wij na uit wenke milieu's deze kinderen komen, dan vinden wij
uit de·
ongeschoolde arbeiders
: geen kinderen
geschoolde arbeiders
: 2 kinderen (I-P)
kleine middenstanders
· 9 kinderen (F-G-K-N-O-Q-R-S-Y)
beter gesitueerde middenstanders
en intellectuelen
: 9 kinderen ( H - J - L - M - T - U - V - W - X )
Men zou geneigd zijn uit deze cijfers te concluderen, dat affectieve
verwaarlozing met name optreedt in de betere gezinnen. Als belangrijke
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restrictie moet dan echter aangevoerd worden, dat uit een jarenlange
M O B -practijk gebleken is, hoe men juist bij de lagere milieu s een
grote onbekendheid met deze tak van geestelijke volksgezondheid aantreft
met als gevolg een veel geringer aantal aanmeldingen с q onderzoeken
Rangorde
Wanneer wij de plaats nagaan, die deze kinderen in de kindernj inne
men, blijkt het volgende
de oudste in het gezin : 4 maal (G-O-Q-X)
de tweede in het gezin:
8 maal (F-H-J-K-M-S-T-Y)
de derde in het gezin:
5 maal (L-N-P-R-U)
de vierde in het gezin:
2 maal (I-W)
de zesde
in het gezin·
1 maal (V)
de jongste in het gezin · 5 maal (I-J-M-P-U)
In deze 20 gezinnen waren ten tijde van het onderzoek in totaal 87 kin
deren, zodat er per gezin gemiddeld 4 kinderen waren. Er waren geen
gezinnen bij, waar de p.p. enig kind was. Het kleinste gezin bestond uit
2 kinderen (3 maal) het grootste uit 8 (1 maal η 1 2 broers no. Q en R)
Opvallend is dat het zo vaak het 2e kind is dat moeilijkheden geeft
(40 % ) . Mogelijkerwijs speelt hier de door Adler beschreven conflictueuse
situatie tussen het oudste kind en de door deze als rivaal ervaren tweede
een grote rol. Het oudste kind is tijdelijk enig kind geweest. Het kreeg
alle liefde en zorg van de ouders. Bij de komst van de tweede treedt er
echter, zeker wat de tijd betreft, een verdeling op in de aandacht van de
ouders Afhankelijk van zijn karakterontwikkeling, van de wijze waarop
de ouders hem van de komst van een nieuw broertje of zusje hebben ver
teld, afhankelijk ook van de manier van opvang van mogelijke jalouzieverschijnselen, kan de verhouding tussen deze twee kinderen gezond ver
lopen of zeer gestoord. Is dit laatste het geval dan kan de oudste alles m
het werk stellen om zijn voorkeurspositie te handhaven, dit ten koste van
een gave uitgroei van de tweede.
Hoewel men zich als jongste eveneens m een kwetsbare situatie kan
bevinden, zagen wij maar in 5 gevallen (25 % ) dat hier stoornissen op
traden.
De

Moederftgiuir

Wanneer wij nu de psychologisch-paedagogische structuur van deze
gezinnen bekijken en primair de moederfiguur, dan blijkt het volgende·
14 maal is de moederfiguur uitgesproken ongunstig (G-H-I-J-K-M-N-OP-T-U-V-W-X);
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4 maal hebben de ouders een zaak, waarin de moeder veel moet helpen (Q-R-S-Y),
2 maal waren er andere factoren, waaraan het storende gedrag van het
kind te wijten was (F-L).
Lezen wij de dossiers nogmaals door, waarbij de moederfiguur ongunstig wordt getekend, dan zien wij in concreto het volgende staan: ,,Pleegmoeder is hard-koud" ( G ) , „Moeder heeft geen band met de kinderen"
( H ) ; „Is hystero'id" (I); Onevenwichtig-infantiel" (J-K); Gevangen in
eigen problematiek" ( M - N - P - T - V - W - X ) ; „zeer angstig ( O ) ; „Is een
uitgaande vrouw zonder huwelijkstrouw" ( U ) .
Deze zeer beknopte kenschetsing van de moeders hield paedagogisch
in, dat zij, zelf onvoldoende volwassen, niet in staat zijn een juiste affectieve binding met hun kinderen tot stand te brengen.
Fundamenteel anders ligt de problematiek bij de vier kinderen, waarvan de ouders thuis een zaak hebben.
Bij de kleine middenstand, waar de „struggle for life" een grote rol
speelt, kan men vanwege de financiële consequenties vaak niet tot het
aannemen van vreemd personeel overgaan Men ziet dan regelmatig, dat
vader overdag de klanten bezoekt, terwijl moeder naast haar huishouden
en het opvoeden van de kinderen ook nog de klanten moet helpen, wanneer deze in de winkel komen. Al te gemakkelijk krijgen de kinderen dan
te weinig aandacht en worden zij teveel aan hun eigen lot overgelaten
Z o hoort men b.v. meer dan eens, dat men een voeding van de baby
oversloeg met als argument „Het was zo druk en ik hoorde hem toch
niet". Hier wordt echter niet alleen de lichamelijke maar ook de psychische voeding overgeslagen. Vaak zien de ouders wel dat hun kinderen
tekortkomen, maar zij zijn niet in staat het probleem op te lossen. De
wmkel weg doen brengt voor hen te grote financiële consequenties met
zich mee. ZIJ staan voor een dilemma en zien geen uitkomst
Resten ons nu nog de Casus F en L voor nadere bespreking.
Bij Casus F was het moeilijk precies weer te geven, hoe de paedagogische situatie thuis was Na verscheidene gesprekken met de moeder kreeg
men wel de indruk, dat zij een afwijkende karakterstructuur had, maar
met name het onderzoek van het kind wees verantwoord op de diagnose
affectieve verwaarlozing.
Het gezin, waarin Casus L opgroeide, was wel gunstig te noemen, maar
door de drukke bezigheden van de vader, waarbij de moeder betrokken
was, kon ZIJ met voldoende aandacht aan de jongen besteden (artsengezin).
Bij voormelde kinderen werd met name de figuur van de moeder nage157

gaan, omdat zij ons inziens in de eerste levensjaren van het kind de belangrijkste figuur is bij de affectieve vorming, terwijl de vader voor het
oudere kind een belangrijke rol speelt in de paedagogische vorming. In
deze moge ik verwijzen naar mijn artikel over de vaderfiguur.
Levensgeschiedenis
Het is duidelijk, dat de moeilijkheden, die deze kinderen vertoonden ten
tijde van het onderzoek, meestal geleidelijk aan gekomen zijn. Met het
ouder worden werden de stoornissen manifester. Soms gebeurde het
echter ook, dat met het gaan naar de kleuterschool c.q. lagere school de
stoornissen zich voor het eerst openbaarden. Echter bleek dan herhaaldelijk, dat ouders, die zelf geen of te weinig inzicht hadden in de verlate
c.q. gestoorde ontwikkeling van hun kind, van anderen i.e. de kleuterleidster of de onderwijzer(es) van de Ie klas moesten vernemen, dat het met
hun kind niet goed ging. Vaak zagen wij dan, dat deze ouders zich tot
het M.O.B, wendden om hulp, maar dat zij in feite een symptoombehandeling vroegen. Zij waren dan ook niet genegen uitvoerig in te gaan op
de gezinsomstandigheden, ,,dit had er immers toch niets mee te maken".
Zij hadden bepaalde klachten over hun kind, maar de achtergrond hiervan zagen zij niet. Dit constateerden wij b.v. zeer duidelijk bij Casus X.
De ouders, allebei academisch geschoold, wensten dat hun zoon van zijn
enuresis nocturna zou afkomen, maar een gesprek over de ,,oorzaken"
hiervan sloeg bij hen niet aan.
Op één uitzondering na. Casus G, vertoefden alle kinderen in het eigen
gezin. Dit meisje stamde uit een zwaar asociaal gezin. De ouders bekommerden zich beiden in geen enkel opzicht om haar, zodat zij meer dan eens
in een ernstige mate van vervuiling thuis werd aangetroffen. Op bijna
7-jarige leeftijd kwam zij in het huidige pleeggezin, nadat zij tevoren
enkele malen gedurende vrij korte tijd bij haar familie was opgenomen.
Zij vertoonde ook de ernstigste gedragsstoornissen ( zie b.v. de Rorschach
opblz. 163).
Het is niet mogelijk exacte data te geven ten aanzien van het tijdstip,
waarop bepaalde gedragingen, zoals lopen, zindelijk worden etc. bereikt
werden. Diverse ouders wisten dit niet meer of meenden dat het zo om
en nabij het . . . . levensjaar was.
Vandaar dat wij gemeend hebben hier maar niet uitvoeriger op in te
moeten gaan en wij ons nu zullen wenden naar de uitslagen van het íesípsychologisch onderzoek.
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I ntelligentie-onderzoek
Conform de gevolgde methode in paragraaf I zullen wij van de hier
te bespreken kinderen eerst de uitslagen van de diverse intelligentietests
geven.

Casus

F

" ~~

G
H
I

J

К
L
M
Ν
О
Ρ
Q
R
S
Τ
U
V

Terman

100
96
80
88
106
104
126

Kchs

_ ,
Frak

Goodencugh „
.
Cunningham

75
92
71
90

124
120
115
115

110
120
84

86
92
87
92

116
125
89

90
86

95

90
122

118

101

w
X
Y

Wechsler
Bellcvue
(kinder)

97

125
119
91

115

Van de 15 Terman-Merrill uitslagen is het rekenkundig gemiddelde:
99. (De mediaan is 97 en de modus is 92).
Bij het nagaan van de diverse testformulieren blijkt, dat wij ook hier
meerdere typen kinderen kunnen onderscheiden.
Op de voorgrond tredend is het type, dat in feite niet in staat is tot
goed luisteren. Het zijn kinderen, die soms al antwoorden, voordat de
instructie volledig gegeven is. In hun antwoord borduren zij gemeenlijk
door op een detail uit de vraag, zonder dat zij de vraag in zijn geheel
tot zich door laten dringen. Zij antwoorden, zoals zij denken dat de vraag
gesteld is, terwijl deze in werkelijkheid vaak anders luidt. Met deze in
stelling ziet men dat functies als het inprenten, vaak ook oordeel en critiek — in vergelijking met andere functies — minder goed zijn. Dat zij bij
de inprentingsproeven te kort schieten, is begrijpelijk. Het inprenten ver
onderstelt aandacht voor het aangeboden materiaal om dit in zich op te
159

nemen, vast te houden en weer te reproduceren. Zo ziet men dan, dat
deze kinderen bij het nazeggen van de cijferreeksen c.q. zinnen, de inhoud
soms zo verdraaien, dat het in niets meer lijkt op het aangebodene. In
vele Protokollen valt deze functie dan ook meer dan eens als eerste uit.
Bij het voorleggen van absurditeitsvragen, waarbij de p.p.'s een oor
deel moeten vellen over het mogelijke of onmogelijke van de gestelde testvraag, ziet men dat zij hiertoe meerdere malen niet bij machte zijn. Hun
werkelijkheidswaarneming is nog te subjectief, nog teveel ik-betrokken,
dan dat zij critisch in staat zouden zijn de onjuistheid van de testvragen
te doorzien. Wanneer men hen b.v. de volgende „gekke" vraag voorlegt:
Ik las eens in de krant dat de politieagent tweemaal op een man schoot.
Het eerste schot doodde hem maar het tweede deed hem niet veel pijn,
dan krijgt men vaak als antwoord: dat doodschieten zoveel pijn doet. In
dit antwoord blijft de proefpersoon steken in zijn belevingswereld. Hij
kan derhalve niet genoeg afstand nemen van de situatie, zodat hij deze
niet juist weet te beoordelen. Eveneens blijkt dat de sociale intelligentie
meer dan eens niet voldoende ontwikkeld is. De dagelijkse omgang met
volwassenen en kinderen brengt hen te weinig bij van de z.g. „com
mon sense" d.w.ζ. het inzicht in sociaal-practische situaties. Omdat zij
teveel bevangen zijn in de eigen gevoels- en streefwereld, leven zij teveel
langs de medemenselijke realiteit heen.
Het tweede type dat opvalt, is de groep kinderen die constant aan
moediging vraagt, de onzekere kinderen, die geremd zijn, niet vlot praten,
maar die geholpen moeten worden. Vaak gebeurt het dat deze kinderen
het nu zo krampachtig goed willen doen, dat zij het juist fout doen. Zij
zijn niet rustig genoeg, niet onbevangen, maar teveel in spanning.
Over de uitslagen van de Kohs kunnen wij volstaan met wat hierover
in paragraaf I reeds gezegd is (zie blz. 138).
Bij de bespreking van de projectietests beginnen wij het eerste met
de T.A.T.
T.A.T.

analyse

In dit gedeelte stellen wij ons voor om van die platen, die wij ter
verdere analyse geselecteerd hebben, een nader inzicht te verkrijgen in de
belevingswereld van de proefpersonen. Conform de gevolgde methode in
de vorige paragraaf stellen wij hier eveneens de volgende drie vragen:
1. W a t is het hoofdthema van het verhaal?
2. W a t is de sfeer, waarin zich dit thema afspeelt?
3. Welke personen zijn hierbij betrokken, hoe groot is het aantal hier
van? Hierbij interesseert ons het meest of de actiekring zich beperkt
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tot de gezinssfeer, of zich misschien verder uitstrekt tot anderen:
vrienden of vriendinnen etc.
Van enkele kinderen zijn geen T.A.T. verhalen voorhanden. Bij Casus Í
en Q werd de C.A.T. afgenomen, bij Casus К de fabeltjes van Duss en
bij Casus R en U de Family attitude test van Jacqson. Gezien het te gering
aantal zullen wij de gegevens daarvan niet verder uitwerken.
Casus G en H waren niet in staat tot het uitwerken van T.A.T. ver
halen. Zij beperkten zich tot één zin zoals Casus G: ,,Daar zit een meisje
te kijken" (1 ); ,,Daat zit een meisje te huilen" (3 B M ) . Casus H zei van
plaat I: „Die zit allemaal zo en zo, allemaal zulke moeilijke platen" of op
3 BM: „Mijnheer zit te huilen of hij zit te slapen, ik weet ook niet".
Van de overgebleven 13 proefpersonen wilden wij van ieder 3 T.A.T.
verhalen hebben om te bespreken. Dit bleek mogelijk te zijn als wij een
keuze maakten uit de volgende 4 T.A.T. platen: 1 - 3 G F - 3 BM en 8 G F .
Wij hebben nu van plaat I 13 verhalen, van 3 GF-10; van 3 BM-8 en
van 8 GF-8 verhalen, in totaal dus 39.
Bij analyse van de themata blijkt nu het volgende:
plaat I

conflict met ouders
niet willen leren
het leren spelen
het opkijken naar vader
viool kapot
het herstellen van de beschadigde viool
het bekijken van de viool
conflict met ouders
plaat 3 G F
dood der ouders
onbelangrijk ongelukje
angst voor donker
plaat 3 BM conflict met ouders
onbelangrijk ongelukje
verdriet
kijken naar iets
slapen
plaat 8 G F : verdriet
dood van de moeder
het bezig zijn met iets
weergave van een film
uitrusten van moeder

4
2
2
2
1
1
1
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
1

maal
maal
maal
maal
maal
maal
maal
maal
maal
maal
maal
maal
maal
maal
maal
maal
maal
maal
maal
maal
maal

Vraag twee beantwoordend, blijkt dat de sfeer, waarin zich vele van
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deze themata afspelen, aan de sombere, onlustvolle kant is. Er zijn echter
ook verhalen, die een uiting zijn van een opgeruimde, dankbare, blijde
stemming (b.v. bekijken van de viool — weergave van de film), maar
deze zijn niet in de meerderheid.
Wij zullen nu van enkele themata voorbeelden geven:
Casus N : ,,Die jongen is op vioolles, maar hij hield niet erg van viool
les, en elke keer als ie ging bromde hij wat en was hij kwaad
en peste hij wel eens een keer de muziekleraar. En deze was
wel eens een keer kwaad en stuurde hem wel eens naar huis
toe. En op een keer moest hij een lied bestuderen en hij had
er deze keer geen zin in. En zijn moeder was nogal kwaad
en toen deed ie helemaal niks meer en toen ie weer naar de
les moest, kon ie er geen sikkepit van en daarom werd ie
van de vioolles afgestuurd" (1),
Casus V : ,,Er was eens een kleine jongen, hij hield van viool. Zijn
ouders zeiden zon viool kost veel te duur. Hij woonde op
het Marktplein in Eindhoven., hij zie als ik later groot ben,
word ik vast muzikant en hij werd het ook later, hij kon goed
viool spelen en hij werd een beroemd muzikant" (1).
Casus Τ : „Een moeder klemde haar hand aan de deur en ze huilde
en vader zei ik zal er een pleister opdoen, maar hij klemde
zijn vinger ook en toen kwamen de kinderen en die deden
d'r eigen ook zeer, want er zat een ijzer" (3 G F ) .
Casus L : ,,Er was eens een jongen, die 's avonds niet op tijd naar
bed ging. W a n t zijn moeder was gestorven en vader ook en
dag aan dag ging hij te laat naar bed en als hij op moest
staan dan bleef hij liggen en kwam te laat op school. En
het ergste was dan ging hij zitten suffen. Op een dag ging
hij naar het bos om hout voor de kachel te halen en het werd
laat en toen hij thuis was lag het zusje van hem al in bed en
toen hij bij zijn bed kwam viel hij in slaap. Z o moe was hij
van het zoeken" ( 3 B M ) .
Casus W : ,,Wat leuk, denkt moeder, terwijl ze naar haar zoontje Jan
kijkt, die daar met poesje zit te spelen. HIJ heeft het al zover
gekregen dat poesje bij hem op de blokkedoos is komen
zitten en niets anders doet dan rollen en snorren. En een
plezier dat Jantje beeft" ( 8 G F ) .
Naar aanleiding van vraag drie blijkt dat in deze 39 verhalen 100 per
sonen ter sprake kwamen; van deze 100 waren er 82 die behoorden tot
een gezin en 18 niet.
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Rorschach
Van de 20 proefpersonen hebben wij 20 profielen gekregen, waarvan
er één niet uit te werken was, omdat het te confabulatorisch was. Dit was
van Casus G. De duidingen waren bovendien erg complexmatig en wel
van religieuse aard. Zo vertelt zij op plaat II het volgende: 10 ,,-c- daar
hebben ze mee in het hart gestoken en dit is allemaal bloed, hier hebben
ze Jezus mee in het hart gestoken, dit is water, dit is een klein kerkje,
hier, is het graf van Onze Lieve Heer, hier hebben ze Jezus mee dood gestoken, wat is dat daar, is dat water, daar staat een huis, wonen daar
mensen".
Op plaat VII zegt zij het volgende: 7 ,,-a- daar hebben ze Jezus mee in
het hart gestoken, zo scherp, en daar is de hemel en het was nacht,
's nachts om 3 uur is Jezus doodgegaan". Zij weidt over dit laatste zoveel
en zo vlug uit, dat p.l. het niet meer kon opschrijven.
Van de overige 19 profielen hebben wij de volgende kwantitatieve gegevens gekregen.
G%
D%
Dd%
Do%
Dzw %
F%

F+%

=
=
=

43
49
3

= —
=
=
=
=

F —%
GF + % =
(niet V) =
GF-% =

1
72
75
25
30
21

FFb%
FbF%
Fb%
FHD %
HDF %
HD%
B%
TB%

v%
o%

=

—
=
—
=
=
=
=
=
=

11
5
3
1

—
—
—
—
15
3

M%
Md%
T%
Td%
Anat %
Pfl
Geogr.
Obj %
Part. kl.
Tot. kl.

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

6
2
59
4
3
4
2
6
0,35
1,32

Gemiddeld aantal antwoorden: 16. De gemiddelde leeftijd van deze 19
kinderen was 9;6.
De definitieve bespreking van deze gegevens gebeurt in de derde paragraaf, wanneer ze namelijk vergeleken worden met de bevindingen uit
paragraaf I.
Het komt ons echter wel als wenselijk voor enkele algemene kenmerken
naar voren te halen.
De waarneming is niet primair beperkt tot het vatten van sectoren uit
het dagelijkse leven, maar ook grotere gehelen kunnen zij vrij goed overzien (G % = 43, D % = 49). De stereotypie in het denken is vrij hoog
( T + T d % ) . De adequate aanpassing aan en beheersing van de realiteit is aan de normale kant ( F + % = 75 ).
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De ontwikkeling van hun innerlijk is vrij beperkt. Het belevingstype
ligt op een gecoarteerd vlak. Er zijn niet veel tekenen in deze van een
innerlijke creativiteit ( laag В %, T B % en O % ). Hun socialiteit is nog
niet groot (laag M + Md % ) .
Zij beschikken over een normale gevoelsaanspreekbaarheid en ook het
affectieve gedrag is vrij aangepast ( F F b > F b F > F b ) .
Voorlopig kan men als totaalindruk geven, dat deze groep kinderen
affectief redelijk aangepast is, dat hun innerlijkheidsontwikkeling vrij be
perkt is en dat hun intellectuele functies niet alleen op concreet-practisch
gebied liggen, maar ook op meer algemeen niveau.
Szondi-gegevens
Overeenkomstig de gevolgde methode van de vorige paragraaf hebben
wij van ieder der 20 proefpersonen weer 2 profielen genomen waarbij wij
ons afgevraagd hebben:
A. De verhouding tussen de o en ± reactie?
B. Welke factoren zwaarbeladen zijn ?
C. Welke vectoren het meest voorkomen ?
A. De verhouding tussen de o en ± reactie. In totaal werd 73 maal een o
keuze en 38 maal een ± keuze gedaan. De verhouding hiertussen is
nu 2 : 1. Volgens Deri ligt deze uitkomst op normaal vlak en biedt
verder weinig interpretatie-mogelijkheden.
B. Zwaarbeladen factoren :
h+
p —

s+
hyk—

28
14
12
12
12

maal
maal
maal
maal
maal

=
=
=
=
=

70%
35%
30%
30%
30%

De s — , e — , d + , m·—, m + werd 4 maal gekozen, maar daar dit
percentage 10 is, zullen wij deze niet verder uitwerken, zoals ook de
andere keuzen, die beneden de 10 % liggen.
Daar de betekenis van de voormelde factoren in de eerste paragraaf
reeds besproken is, met uitzondering van de к — , zullen wij deze alleen
nog in zijn betekenis vermelden.
De к — is de repressieve, verdringende factor tegen de verboden im
pulsen, zij heeft ten doel het ik te beschermen, zijn integriteit te bewaren.
C. Meestgekozen vectoren :
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S vector :

+

+

20 maal

+

о
±2

6
5
5
9
5
5
12
12
9

+

Ρ vector :

+

—
о
о

Sch vector :
С vector :

—
о

+

—
—
—
о

—
—
—

maal
maal
maal
maal
maal
maal
maal
maal
maal

50

—
=
=
=
=
=
=
=
=

%

(waarvan 14 maal een oí
beide factoren met een verhoogde quantumspanning)

15 %
12,5%
12,5%
22,5 %
12,5 %
12.5%
30 %
27,5%
22,5%

Alle vectoren, die maar 10 % of minder gekozen waren, hebben wij niet
verder uitgewerkt.
Wij zullen nu alleen de betekenis van die vectoren bespreken, waarvan
dit in paragraaf I nog niet gebeurd is.
S vector: + o : Een sterke behoefte aan een individuele band met
een activiteitsontlading op kinderlijk niveau.
+ ± :
Een
wat
vrouwelijk
psychosexuele
instelling
(h + s — ) , terwijl de s + evenwel een index is voor
een belangstelling voor het mannelijke bestaan.
Ρ vector: o — :
Deze keuze verwijst naar een streng werkende, op
angst gebaseerde gewetensfunctie, zodat bepaalde
behoeften niet uitgeleefd mogen worden,
o o :
Er is geen affect-stuwing voorhanden, daar de affec
tiviteit zich regelmatig ontlaadt.
Afhankelijk van de tijd en van de leeftijd der p.p.'s zijn naast voormelde
tests nog diverse andere afgenomen, waarvan wij alleen de resultaten van
de Szeno van G. Staabs, de Picture Frustration test van Rosenzweig en
de Sentence Completion test zullen nagaan.
De Szeno is 10 maal afgenomen :
(F-G-H-I-K-N-P-S-T-V).
De Rosenzweig 9 maal
(G-H-J-K-L-N-P-U-W).
De S.C.T. 9 maal

(F-G-J-O-S-T-V-W-X).

S-zeno
In het gebruik van het Szeno-materiaal kunnen wij bij deze 10 proef
personen 3 groepen onderscheiden :
a. Kinderen die in feite elk voorhanden voorwerp of enkele daarvan ter
hand nemen, maar die door de veeltalligheid der voorwerpen niet tot
een selectie weten te komen, zodat zij eigenlijk tot niets komen. Op
het laatst ziet men op het werkveld een onoverzichtelijke hoeveelheid
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b

с

voorwerpen, waartussen geen enkele compositie te bespeuren is Ver
moedelijk hebben deze kinderen tevoren geen vast idee gehad, waar
door zij zich lieten normeren bij hun spel. Zij werden geboeid door
datgene, wat zij in hun handen hadden, zodat zij tot geen constructief
geheel konden komen Mogelijkerwijze verwijst dit ,,spelen" naar een
gemis aan een taak-instelling Dit zagen wij 3 maal en wel bij F-H-I
( K L . respectievelijk 10, 8;6, 7;10).
* ) Kinderen, die tot bepaalde details komen en deze na enige tijd weer
opruimen of terzijde schuiven om dan weer iets anders te maken. Het
verschil met a is, dat hier iets meer overzichtelijkheid in hun spel te
bespeuren was Dit zagen wij alleen bij Casus К (К L 7,2)
**) Het maken van een groot tafereel.
Hiet ziet men, dat tijdens het spel wel enkele details zich kunnen wij
zigen, maar er is een bepaald werkidee Dit zagen wij 6 maal en wel
bij Casus G-N-P-S-T-V. De gemiddelde leeftijd hiervan was 9,4,
zich uitstrekkende van 7,10 tot 13,4 De structuur liep uiteen van zeer
simpel (casus P) tot zeer rijk (casus V ) .
Rosenzwetg

Via deze test verkregen wij de volgende gegevens
Bij berekening van de „Group Conformity Rating" bleek dat deze ge
middeld 3 7 ^ % was Daar deze normaliter 64 % is, ligt de G С R. bij
deze 9 kinderen een percentage van 26 Ц te laag.
Wanneer wij de manier van reageren en de gerichtheid van de agressie
bezien — tussen haakjes de normaal score plaatsende — verkrijgen wij de
volgende cijfers ·
Obstacle - dominance
Ego - defense
Need-persistence
Extrapunitie
Intropunitie
Impunitie

O.D
E.D.
N P.
E
I.
M

23
55
20
64
15
20

(16)
(56)
(26)
(47)
(22)
(29)

Met name zien wij verschillen bij de gerichtheid van de agressie. De
extrapunitieve antwoorden ( E ) zijn n i . veel frequenter, terwijl de intro(I) en impumtieve ( M ) antwoorden percentsgewijze te laag liggen.
*) Zie voor de beschrijving hiervan par I blz 150
**) Zie voor de beschrijving hiervan par I blz 150
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Hieruit valt op te maken, dat deze kinderen in deze frustratie-test niet
reageren conform hun leeftijd, maar kinderlijker. Zij zijn meer bevangen
door de moeilijkheden en kunnen er geen adaequate oplossing aan geven.
Sentence Completion

Test

De 9 S.C.T.'s gaven de volgende gegevens. De instelling bij diverse
kinderen ten opzichte van thuis is wat onpersoonlijk en wat kinderlijk,
maar men kan niet zeggen dat dit uitgesproken afwijkend ligt, b.v.:
10. Een moeder . . . . heeft 6 kind.
26. Een vader . . . . heeft een hoed (Casus F. K.L. 10;0)
of:
1. Ik houd van . . . . moeder.
10. Een moeder . . . . is goed voor mij.
17. Andere kinderen . . . . spelen leuk met mij.
26. Een vader . . . . is goed voor mij.
30. De meeste meisjes . . . . spelen ook met mij (Casus T.K.L. 8;2).
Ten opzichte van de leefijdsgenoten enkele zinnen :
1. Ik houd van . . . . je.
5. In vind het jammer . . . . dat je weeggaat.
7. De beste . . . . ben jij.
maar ook :
12. Ik ben erg bang . . . .voor je.
16. Ik droom 's nachts . . . . over de vervelende kinderen.
17. Andere kinderen . . . . zijn veel netter als jij (Casus F. K.L. 10;0)
of:
9.
15.
18.
20.
21.
23.
25.

De mensen . . . . zeggen wel eens dat je er vuil uitziet.
Toen ik nog klein was . . . . deed ik altijd stoute dingen.
Ik probeer . . . .stout te zijn.
Ik heb graag . . . . dat jij weggaat.
Soms . . . . gaat hij weg.
Ik kan niet opschieten . . . . als jij hier bent.
Ik zou willen . . . . dat jij wegging (Casus X, K.L. 8;2).

Daarnaast zien wij een wat angstige stemming voorhanden in zinnen als:
16. Ik droom 's nachts . . . . huis in brand.
24. Ik ben erg . . . . bang (Casus G. K.L. 7;10).
of:
10. Een moeder . . . . huilt.
11. Ik voel . . . . dat het pijn doet.
12. Ik ben erg bang voor . . . . spoken (Casus O. K.L. 10;8).
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of:
11. Ik voel . . . . me ziek.
12. Ik ben erg bang . . . . dat ik slaap krijg.
16. Ik droom's nachts . . . . akelig (Casus V. K.L. 9;9).
Of:
11. Ik voel . . ..me niet goed.
12. Ik ben erg bang . . . . voor veel dingen.
H . Ik kan onmogelijk . . . . volmaakt zijn.
15. Toen ik nog klein was . . . . maakte ik me nergens zorgen over.
25. Ik zou willen . . . . dat ik dood was (Casus W . K.L. 12;7).
In één protokol vinden wij een nogal orale instelling :
1. Ik houd van . . . . snoepen.
20. Ik heb graag . . . . snoepser.
25. Ik zou willen . . . . eten.
28. Ik . . . . eet (Casus O. K.L. 10;8).
Samenvatting
Wanneer wij nu een voorlopige schets ontwerpen van de onderzochte
kinderen, dan blijkt dat zij, hoewel verstandelijk tot de normalen behorend (gemiddeld I.Q. 99), toch in hun prestaties ten achter blijven door
een niet gave karakter-uitgroei. Zij presteren daarom minder dan waartoe
zij, gezien hun mogelijkheden, in staat zijn.
Bij de analyse van de Terman-Merrill test zagen wij twee typen kinderen naar voren komen, n.l. het type, dat te veel in de eigen leefwereld
gevangen is, en het andere type, dat te onzeker en onzelfstandig is om
adacquate antwoorden te kunnen geven.
Praegnant blijkt bij de projectie-tests, dat deze kinderen in hun ontwikkeling niet harmonisch uitgegroeid zijn. Overwegend roepen de T.A.T.
verhalen een gestoorde, conflictvolle belevingswereld op met een onlustvolle stemmingsondergrond. Er zijn weinig themata, die wijzen op een
zich thuis weten in een familiale kring. Zij hebben een beperkt blikveld.
In de Rorschach Protokollen komt hun gecoarteerde belevingsinstelling tot
uiting.
Bij de Szeno zagen we dat hun vermogen om zelf structuren te scheppen rudimentair is gebleven. Zij zijn niet of onvoldoende in staat om
van dit veelsoortige materiaal een onderling samenhangend geheel te construeren.
Bij de Rosenzweig zien wij vooral het tekort aan zelfstandigheidsbeleving, waardoor zij zich te gemakkelijk belaagd voelen. Zij ervaren een situatie sneller ik-bedreigend dan nodig is en reageren dan extrapunitief.
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Bij het nagaan van de affectieve band met de medemens blijkt, dat er
een sterke hunkering bestaat naar liefde, hoewel men niet kan zeggen, dat
deze gegrond is in uitgesproken verlatenheidsgevoelens (Szondi-SCT).
Opvallend is in deze het lage m — percentage, dit is zeker in sterke tegenstelling met de vorige groep kinderen, zoals we in de volgende paragraaf
zullen zien.
Paragraaf

III

Nadat wij in de twee voorafgaande paragrafen de gegevens van de
levensgeschiedenis en het test-psychologisch onderzoek hebben weergegeven, willen wij in de hiernavolgende bladzijden deze gegevens onderling vergelijken om zo een inzicht te verkrijgen in de persoonlijkheidsstructuur van het gehospitaliseerde ( H ) en het affectief verwaarloosde
(V) kind.
Vergelijking

van het gedrag

Wanneer wij de bevindingen van de levensgeschiedenis van beide groepen kinderen overzien, blijkt, dat over allen in meer of minder ernstige
mate geklaagd wordt over hun gedrag thuis, op straat en op school. Expliciet wordt enkele malen sexueel wangedrag en stelen vermeld. Bij de
V-proep neemt de klacht over het slechte leren een kwantitatief grote
plaats in n.l. 40 %, terwijl dit bij de H-groep maar 13 % is. Men krijgt echter wel de indruk, als men nagaat hoe de gedragsmoeilijkheden zich in
actu uiten, dat deze ernstiger zijn bij de H groep dan bij de V groep. Zij
worden in het algemeen door de omgeving dan ook als meer storend ervaren.
Milieugegevens
Bij het nagaan van de tabellen (zie blz. 132 en 155) blijkt, dat het milieu,
waarin de kinderen leven, bij de V groep maatschappelijk aanzienlijk
beter is dan bij de H groep. Of dit op zich een garantie is voor een betere
affectieve en paedagogische aanpak moet betwijfeld worden. Bij de V
groep bleek de moeder in het merendeel der gevallen immers gevangen in
eigen moeilijkheden te zijn, niet gaaf uitgegroeid, zodat zij in meerdere of
mindere mate niet bij machte is om de kinderen op een volwassen manier
tegemoet te treden en hen op weg te helpen naar de volwassenheid. Bij
de H groep meenden wij daarentegen het affectieve en paedagogische klimaat bij 12 gezinnen goed te mogen noemen.
Gezien de voorgeschiedenis van de gehospitaliseerde kinderen, vaak
buitenechtelijk geboren en later gewettigd door het huwelijk van hun
169

moeder, is het begrijpelijk dat zij gemeenlijk oudste kind zijn, vier van
hen zijn zelfs enig kind gebleven.
In de groep van de affectief verwaarloosden is het speciaal het tweede
kind in de rij, n.l. 40 % van het totaal aantal onderzochten, dat zoveel
moeilijkheden in het gezin geeft, zodat hulp van een deskundige ingeroepen wordt.
Terwijl wij diverse gegevens gekregen hebben over de psychosomatische ontwikkeling van de 20 gehospitaliseerde kinderen — gegevens, die
een ernstige achterstand of scheefgroei deden vermoeden betreffende bepaalde functies als materiaalkennis, spelniveau, sociale ontwikkeling etc.
— hebben wij hierover niet de beschikking bij de affectief verwaarloosden. Een duidelijk inzicht in de ontwikkeling van diverse functies konden
wij niet verkrijgen daar deze ouders het ofwel niet meer wisten, ofwel
dachten, dat het zo om en nabij het Ie resp. 2e levensjaar was. Zij vertelden wel, dat de klachten over het algemeen geleidelijk aan begonnen
en toegenomen waren, maar het precíese ontstaan wisten zij gemeenlijk
niet meer. Derhalve wenden wij ons nu naar de bevindingen van het testpsychologisch onderzoek.
I ntelligentiegegeuens
Bij het merendeel der kinderen werd als intelligentietest de TermanMerrill gebruikt n.l. 15 maal bij iedere groep. Het rekenkundig gemiddelde van alle verkregen I.Q.'s is bij de H groep 96 en bij de V groep 99.
Gezien deze uitkomsten blijkt het intellectuele niveau bij beiden even hoog
te liggen en wel op het normale peil, zij het wel beneden de 100.*)
Via een analyse van de testresultaten en met name door de observatie
van hun gedrag was het mogelijk twee typen kinderen te onderscheiden,
die ogenschijnlijk bij beide groepen te vinden zijn.
Wanneer men echter naleest hoe het eerste type, het rusteloze, gedeconcentreerde — beschreven wordt in par. I en in par. II, dan is er toch
een verschil in gedrag en instelling te lezen. Toegegeven moet worden
dat bij beiden ongeveer dezelfde subtests uitvallen; gemeenlijk het eerst
het inprenten, dan de sociale intelligentie, vervolgens het oordeel en de
kritiek. Maar de achtergrond van waaruit deze uitval van functies te
begrijpen is, lijkt ons verschillend.
In par. I beleeft men n.l. de kinderen als zwaarder gestoord; zij zijn
minder toegankelijk, minder sociaal beïnvloedbaar, maar leven meer hun
* ) De verschillen in intelligentie bleken niet significant verschillend te zijn X 2 = 0,63 ;
Ρ = < 0,40. Deze en andere statistische berekeningen werden ons verstrekt door
Drs. A. H. J. M. Tomey.
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eigen leven. Z o gaan zij b.v. ineens voor de spiegel staan, lopen rustig
naar het raam tijdens de test, laten zich weinig of niet beïnvloeden door
de aanwezigheid van meerdere volwassenen. Hun antwoorden ervaart
men vaak niet als een wederwoord, maar zij geven meer het beeld van op
zichzelfstaande individuen, die zich weinig of niet laten bepalen door
anderen.
De kinderen uit par. II blijken meer in de prae-sociale phase te zijn.
Ook zij luisteren slecht, vooral aanvankelijk, maar dit is meer een teveel
gevangen zijn in de eigen leef- en wenswereld. Men ervaart ook dat zij
hier uit te halen zijn, dat men er in min of meerdere mate in kan slagen
hun aandacht te binden en dat men hen kan leren rekening te houden met
de ander. Ongetwijfeld blijkt dit bij de een gemakkelijker te zijn dan bij
de ander, maar als groep geven zij hierin een opvallend verschil met de
H groep. De V groep lijkt dus minder ernstig sociaal gestoord, meer ontvankelijk voor beïnvloeding van buiten. Hun aandacht is eveneens ook
makkelijker te binden. De observatie gedurende het verdere onderzoek
— dat gemiddeld 5 à 6 uur in beslag nam — bevestigt deze mening en op
grond hiervan kan men o.i. verantwoord stellen dat bij de V groep de
prognose gunstiger ligt.
Het tweede type — de onzekere, gedweeë kinderen — geeft bij beide
groepen ongeveer hetzelfde beeld. Dit is reeds beschreven op blz. 137.
Samenvattend kan men derhalve stellen, dat hoewel het gemiddelde
I.Q. bij allen op een normaal niveau ligt, zij toch een achterstand of
scheefgroei te zien geven bij een analyse van hun gedrag, waardoor meerdere subtests slecht of zwak gedaan worden, zo b.v. de geheugenproeven.
Blijkens de observatie geeft de H groep als totaal een meer gestoord
beeld.
T. A.

T.-gegevens

Zoals wij reeds eerder gezien hebben (zie blz. 138 en 160) hebben wij
niet van alle 40 kinderen T.A.T.-Protokollen. Bij sommigen hebben wij
andere tests afgenomen, die niet in aanmerking komen voor verdere bespreking, omdat hun aantal te gering is.
Bij de H groep vielen diverse kinderen uit, daar zij niet in staat waren
een verhaal te geven b.v. door remmingen of om een andere reden
(3 maal), ofwel doordat zij alleen maar descripties (2 maal) gaven. Bij
wat oudere kinderen zagen wij onsamenhangende verhalen (3 maal), die
niet uit te werken waren. Zodoende hebben wij slechts van 10 kinderen
de beschikking over 30 uitgewerkte T.A.T. platen.
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Bij de V groep vielen 4 kinderen uit, daar bij hen andere tests waren
afgenomen. Daarnaast konden er drie geen T.A.T. verhalen maken, daar
zij te geremd waren of zich beperkten tot het vertellen van één zin. Hier
zien wij echter nergens verhalen, die ofwel op het descriptieve vlak bleven
steken, ofwel te onsamenhangend waren om goed uit te werken. Dit is al
een duidelijk onderscheid tussen beide groepen en komt o.i. overeen met
de bevindingen van de intelligentie-bespreking, waar bleek dat de H
groep veel sterker een tekort aan beïnvloedbaarheid door de ander en het
andere te zien gaf. Wij kregen derhalve van 13 kinderen 39 verhalen, ter
verdere uitwerking.
Wanneer wij nu de themata onderling vergelijken, dan blijkt het volgende:
H

V

Plaat ¡.
willen spelen maar niet kunnen
viool kapot
conflict met ouders
het leren spelen
cadeau op verjaardag
niet willen leren
het opkijken naar vader
het herstellen van de beschadigde viool
het bekijken van de viool

30%
20%
20%
20%
10%
—
—
—
—

8%
31%
15%
—
15%
15%
8%
8%

66%
11%
11%
11%
—
—

20%
—
—
20%
40%
20%

75%
25%
—
—
—
—
—

—
—
25%
25%
25%
12,5%
12.5%

Plaat 3GF.
ouders gaan dood
ruzie met vriendje
verdwaald
ongeluk met lichamelijke pijn
conflict met ouders
angst voor donker
Plaat 3 BM.
Moeder dood
het bezig zijn met iets
conflict met ouders
onbelangrijk ongelukje
verdriet
kijken naar iets
slapen
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H
Plaat 8 GF.
conflict met moeder
moeder ziek
moeder dood
kinderen van school halen
moeder rust uit
verdriet
het bezig zijn met iets
weergave van een film

43%
H%
14%
14%
14%
—
—
—

ν
—
—
25%
—
12,5%
25%
25%
12,5%

Als wij deze themata verdelen in positieve resp. negatieve dan blijkt
dat bij :
Η
Plaat I.
positief
negatief

V

30%
70%

46%
54%

Plaat 3 GF.
positief
negatief

—
100%

—
100%

Plaat 3 BM.
positief
negatief

25%
75 %

25%
75 %o

Plaat 8GF.
positief
negatief

28%
72%

50%
50%

Het is moeilijk precies te omschrijven wat onder positief respectievelijk
negatief verstaan moet worden. Elk thema, dat ook maar een teken is van
een stoornis, b.v. het willen maar niet kunnen, conflicten, ziekte- of doods
problematiek, lichamelijk ongeluk etc. hebben wij als negatief gewaar
deerd.
Positief hebben wij de themata beschouwd, wanneer zij een uiting
waren van een gezonde levensinstelling, wanneer zij geen stoornis op
riepen, zoals b.v. het leren spelen, kinderen van school halen, het uitrus
ten en dergelijke. Het is wel duidelijk dat onder deze twee noemers de
themata gradueel zeer sterk kunnen verschillen.
Wanneer wij nu beide groepen overzien dan blijkt er procentsgewijze
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weinig verschil te bestaan in de keuze van negatieve themata. W e l zien
we echter, dat de negatieve themata bij de H groep betrekking hebben op:
conflicten — doodgaan etc, terwijl deze bij de V groep niet zo ernstig liggen. De belevingswereld bij de H groep is zeker meer gestoord, omdat
met name bij hen de doodsproblematiek een grote rol speelt. Dit is wel
een teken van het zich niet veilig ingebed weten in een gezinsleven.
Daar ons geen percentages ter beschikking staan van T.A.T.-verhalen
bij normale kinderen, is het moeilijk uit te maken of de positieve, respectievelijk negatieve themata bij de beide groepen sterk afwijkend zijn van
die der normalen.
Bij het nagaan van het aantal personen, dat in de verhalen optrad,
blijkt, dat in de 30 verhalen van de H groep 93 personen waren, waarvan
er 72 betrekking hadden op gezinsrelaties; bij de 39 verhalen van de
V groep waren er dit respectievelijk 100, waarvan er 82 tot het gezin
behoorden. Hieruit volgt, dat gemiddeld per plaat bij de H groep iets meer
personen naar voren kwamen, dan bij de andere groep. Het aantal gezinsleden ligt percentagegewijs gezien practisch gelijk. Wij zouden in deze
moeten beschikken over cijfers van normale kinderen om te bezien of bij
beide groepen veel resp. weinig personen in de verhalen optraden. Daar
de verschillen nu niet opvallend zijn en wij verder geen vergelijkingsgegevens hebben, kunnen wij er geen conclusies uit trekken.
i?orsc/iacft

Voordat wij de Protokollen van deze test bij beide groepen willen bekijken, dienen wij onze aandacht even te wijden aan de kinderen, waarbij
geen Rorschach kon worden afgenomen of waarvan deze niet uit te
werken was.
Dit blijkt bij de H groep 6 maal het geval geweest te zijn, dit in scherpe
tegenstelling met de V groep, waar dit maar éénmaal het geval was.
Laten wij deze 6 gevallen van de H groep nader bekijken. Gezien de
klacht van Casus XIX (stotteren) werd geen Rorschach afgenomen, maar
bij de 5 overige gevallen kon deze test niet uitgewerkt worden op grond
van ernstige ontwikkelingsstoornissen. Casus XIV was verbaal zo achter,
dat zij via tests, die deze functie veronderstelden, niet verder onderzocht
werd. De 4 andere gevallen. Casus XII - X V - XVII - XXIV, kwamen
met Protokollen, waarin geen echte duidingen waren aan te treffen. Enkele
stonden op het niveau van de zuivere descriptie en de Farbnennungen,
anderen kwamen met pseudo-duidingen naar voren. Bezien we immers het
profiel van Casus X X I V blz. 145, dan lijken dit wel duidingen, terwijl het
geheel ons toch de indruk geeft, dat hier bij elke plaat maar enkele dieren
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opgenoemd zijn, die de p.p. zeker niet op de plaat „gezien" heeft. Wij
kunnen dan ook vaststellen, dat deze 4 kinderen niet in staat zijn het
ongevormde van de situatie een gestalte te geven en dat zij de integratie
missen tussen hun intelligentie, fantasie en gevoelsleven.
Bij de V groep was één protokol vanwege zijn confabulatorisch geheel,
dat bovendien nog sterk complexmatig aandeed, niet te signeren (geval
G ) . Hier was zeker een gestoorde uitgroei van het gevoelsleven. Door
deze stoornis kon het intellectieve leven niet zijn greep op de hele persoonlijkheid krijgen en sloeg de fantasie, gestuwd door de complexmatige
belevingswereld, teveel los (zie bid. 163). Bij deze kinderen kwamen wij
echter geen vormdescripties of Farbnennungen tegen, wat zeker wijst op
een grotere integratie.
Er resten ons dus 14 Protokollen van de H groep en 19 van de V groep
ter nadere quantitatieve uitwerking. Wij zetten eerst de uitkomsten naast
elkaar, om hierdoor duidelijker de overeenkomsten en verschillen te zien.

3%
D%
Dd%
Do%
Dzw %
F%

F+%
F —%
GF + % (niet V)
GF-%
Aantal
antwoorden

H

V

33
59
5

43
49
3

—

—

2
79
66
34
19
30

1
72
75
25
30
21

19

16

FFb%
FbF%
Fb%
FHD %
HDF%
HD%
B%
TB%

v%
o%

H

V

H

V

7
3
1
1
3

11
5
3
1

14
M%
Md%
3
41
T%
Td%
8
2
Anat %
7
Pfl.%
Geogr.%
3
Obj.%
9
Part.kl. 0,39
Totkl. 1,67

6
2
59
4
3
4
2
6
0,33
1,32

—
2
1
13

—

—
—
1

—
15
3

Gemiddelde
leeftijd 10 ;0 9 ; 7

Hoewel bij de bespreking van de intelligentie-resultaten gebleken is, dat
bij beide groepen het gemiddelde I.Q. ongeveer even hoog is, is de
structuur van de intelligentie bij beide wel verschillend, hoewel niet
significant *).
Z o blijkt het G % — mede afhankelijk van nog enkele nader te bespreken factoren — een index te zijn voor het overzien van grote samenhangen. Men stelt zich niet in op het vatten van bepaalde sectoren uit
het dagelijks leven — wat uitgedrukt wordt in de D's — maar er is sprake
van een synthetiserende activiteit. De vraag of dit een geslaagde poging
*) Ten aanzien van significante verschillen werd alleen de Ie kolom onderzocht.
Hoewel deze een verschil suggereerde, bleek dit niet het geval te zijn (X 2 = 2,43;
Ρ = 0,85). E r zijn daarom geen termen aanwezig om te veronderstellen, dat dit wel het
geval zou zijn bij de twee andere kolommen.
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is, misschien zelfs een originele, of dat zij mislukt, wordt uitgedrukt in
het F + respectievelijk F — % en in het O.percentage. Z o zien wij dan
dat het G F + % (niet vulgair) en het O % bij de H groep lager is dan
bij de V groep, zoals ook omgekeerd het F — % hoger is bij de H groep
dan bij de V groep. Uit deze cijfers blijkt, dat de V groep met een hoger
G % er meer dan de H groep in slaagt, en met goed resultaat, om niet bij
de concrete situatie te blijven, maar grote gehelen te overzien en deze
verstandelijk te bemeesteren. Het tamelijk hoge G F — % bij de H groep
4
wijst op het weinig critische, meer oppervlakkige, denken. Het F - %
eveneens hoger bij de V groep, wijst hier op de waarnemingsscherpte, op
het zich goed kunnen concentreren. Het is de geslaagde controle, terwijl
de F — de waarnemingsafwijking aangeeft. Het lage В % bij beide groe
pen wijst er echter wel op, dat de innerlijke creativiteit gering is, wat zijn
terugslag geeft op de hoedanigheid van de G duidingen.
De wijze waarop de p.p. zich echter tot de situatie wendt, wordt bepaald
door de verhouding tussen de F en Fb „groep". Immers men kan zich
zuiver verstandelijk tot het andere wenden, of men kan dit ook doen op
grond van een affectieve betrokkenheid. Wij zien dan en met name bij
de H groep, hoe hier het F % hoog ligt, d.w.z. dat de verstandelijke
functies niet genoeg doortrokken zijn van het emotionele en er zodoende
een te eenzijdige c.q. verstandelijke benadering tot de wereld is, die gezien
het hoge F — % zeker niet geslaagd genoemd mag worden. Dit alles ligt
beter bij de V groep. Het bevreemdende hierbij is echter, dat er bij de
H groep een veel grotere emotionele aanspreekbaarheid bestaat (Par. kl.
en Tot. kl. ). Vermoedelijk is hier toch sprake van een discrepantie, van
een niet voldoende in elkaar opgenomen zijn van het intellectieve en
affectieve leven, iets dat niet zo sterk is bij de V groep.
Ten aanzien van de differentiatie binnen het gevoelsleven zelf blijkt
de V groep meer aangepast te zijn ( F F b % is 11 % tegen 7 % bij de
H groep). Lettende op de diepere gevoelslagen, het stemmingsbeeld, zien
wij hoe bij de H groep sprake is van een meer stemmingslabiele aard.
Zij hebben de stemmingsreacties niet voldoende in hun hand ( H D ant
woorden).
Wanneer wij nu de belangstellingsrichting bij beiden nagaan, dan valt
op, hoe er met name bij de V groep een zeer hoog Τ % is. De verhouding
van M + Md : T + T d is bij de H groep 1:3, in tegenstelling met de
V groep, waar dit 1 : 8 is. Dit duidt bij deze laatste zeker op een grotere
starheid, op een geringere flexibiliteit in nieuwe situaties. Het omschake
lingsvermogen is bij de H groep zeker hoger. Verder vertonen zij meer
interesse in het medemenselijk bestaan, (M + Md % ) mede lettend ook
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op het V %, omdat dit eveneens een index is voor de sociale aanpassing.
Ten aanzien van de overige belangstellingssferen, het anatomische —
p l a n t e n — geografische en objectenpercentage zijn er geen opvallende ver
schillen. Verder zijn de percentages ook niet zo groot om verder uit te
werken.
Er rest ons nu nog de betekenis van het В respectievelijk T B % na te
gaan. De bewegingsantwoorden, die iets meer voorkomen bij de H groep,
zijn een teken van een grotere belevingsrijkdom, van hun innerlijkheidsontwikkeling. Hier zal ook mee samenhangen, dat het gemiddelde aantal
antwoorden bij deze groep groter is. Zij vertonen dus meer productiviteit.
Wanneer wij nu proberen een korte samenvatting te geven, dan blijkt
dat er bij de H groep sprake is van een minder geslaagde intellectieve
poging om de buitenwereld te overzien. Deze is te weinig critisch, blijft
teveel aan de buitenkant. Zij vertoont een geringe integratie ten aanzien
van het gevoelsleven binnen haar persoonlijkheid, hoewel zij emotioneel
meer ontvankelijk is. In haar belangstellingssfeer is zij meer gedifferenti
eerd dan de V groep. Deze laatste lijkt echter meer geïntegreerd.
Szondi
Wanneer wij de gegevens van deze test bij beide groepen kinderen
overzien, dan blijkt het volgende :
1. De verhouding tussen de o en ± reacties is bij beide ongeveer even
groot, te weten 1 ^ : 1 (H) en 2 : 1 ( V ) . Zoals wij reeds eerder vermeld hebben (zie bid. 147 en 164) geven deze uitkomsten aan, dat de
zelfcontrole op het normale vlak ligt.
2. Bij de zwaarbeladen factoren, in volgorde van het procentuele kiezen
gegeven, blijkt :
H

h+
s—
m—
ρ —
s —

hy-

d+

k —

53%
44%
41%
30%
23%
15%
15%

—

V
70%
30%

—

35%

.—

30%

—

30%

Zoals reeds eerder vermeld (zie bid. 147 en 164) werden keuzen van 10%
of minder niet weergegeven. Bij berekening bleek dat er alleen ten aanzien
van de m-keuze een duidelijk significant verschil was tussen beide groepen
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(Χ = 9,7; Ρ = 0,003); ten aanzien van de andere factoren was dit verschil
niet aan te tonen.
Wanneer we ons nu afvragen, wat uit deze cijfers te lezen is, dan
zouden wij het volgende willen zeggen.
Wij zien bij beide groepen, maar met name bij de V groep, een sterke
hunkering naar liefdevol contact (h + ) , terwijl er eveneens en nu meer
uitgesproken bij de H groep, een drang naar actie is, die soms destructief
gericht kan zijn (s + ) . Immers de s + en m — wijzen op een aperte
negatieve sociale instelling, waarbij de activiteitsdrang weinig gesociali
seerd wordt. Volgens Deri (bid. 138) is de uitgesproken m-keuze een
teken van „orale" frustraties. De H groep is dus affectief duidelijk meer
tekortgekomen dan de V groep. Mogelijk dat het lagere h + % bij de
H groep dan ook een teken is van haar verminderde behoefte aan liefdevol
contact met anderen („There is a with-drawal and a certain sadness and
coldness in interpersonal relations" Deri bid. 139). Dit gaat gepaard met
een tendens om de buitenwereld naar hun eigen hand te zetten ( s + )
(terwijl de s — keuze, overwegend bij meisjes voorkomend, een niet geac
cepteerde agressieve instelling aanduidt). De H groep is duidelijk minder
geremd (zie lagere hy en к — % ) , zoals ook agressiever-destructiever, zo
niet antisocialer ( s + , m — , d + ) .
3. De meestgekozen vectoren bij beide groepen zijn :
S-vector

H

V

Sch-vector

H

V

++
+ -

41%
17%

50%
12,5%
15%

20%
17%
11%

30%

o —
— o

P-vector

H

V

C-vector

H

22И %

o —
o o

12И %
12И %

+ -

20%
11%

+ o
+ ±

23%
17%

^2

O

O

o

ν
27И %
22И%

Deze vectoren zijn in hun betekenis al uitgewerkt in respectievelijk par.
I en II. Het komt ons daarom als het meest wenselijk voor om ineens van
elke vector de verschillen aan te geven tussen de beide groepen.
S vector.
De H + vector is door beiden het meest gekozen (iets meer
door de V groep), zij het wel dat de betekenis van deze vector
iets anders komt te liggen (zie bid. 148) door het feit, dat
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gemeenlijk een of beide factoren zwaarbeladen is. Wanneer
we hier dan nog de relatief sterke m — keuze zien (en dit met
name weer zwaarbeladen bij de H groep) dan kan dit wijzen
op een sterke activiteitsontlading, die kan leiden tot asociaal
zo niet tot antisociaal gedrag (zie ook de sterke p-keuze).
Deze + + vector komt echter — bij keuze van 5 of meer —
ook voor bij de zwakbegaafde kinderen, die leven op een
concreet-practisch niveau (zie Deri bid. 82). In deze mogen
wij wel het in hoofdstuk I (bid. 28) vermelde begrip van de
,,primitivization" (Goldfarb) vermelden van de gehospitali
seerde kinderen.
Bij de V groep valt verder nog op de behoefte aan individuele
binding ( + o) (corresponderend met het hogere h + percen
tage?).
Ρ vector. Bij beide groepen zien wij een angstige stemmingsondergrond.
Zowel bij de Η ( ± — ) , als bij de V groep ( o — ) , zien we
tekenen van een emotionele controle, zij het anderszijds wel
dat de o o keuze bij de V groep ook aantoont dat het emotio
neel afreageren gemakkelijk verloopt.
Sch vector. Wij zien hier bij de V groep meer het ik-beeld van het aan
gepaste dril-ik ; is de ρ factor echter zwaarbeladen dan wijzigt
zich de vector in zijn betekenis en komt zij voor bij ongecontro
leerde, zichzelf uitlevende persoonlijkheden.
De twee andere, alleen bij de Η groep voorkomende, profielen
wijzen op een geringe differentiatie tussen het ik en de wereld
(o — ) en op een meer gezonde voldoening van eigen behoeften
via wegen, die in de omgeving acceptabel zijn ( — o ) .
С vector. Bij beide groepen is het meest de o — vector gekozen, waarbij
de Η groep met name een sterke beladenheid in de m-factor
te zien geeft (zie 2). Deze keuze wijst op een negatieve sociale
instelling, daar zij zich affectief tekort gedaan voelt. De zwaar
beladen m — factor bij de H groep is een index voor de sterke
verlatenheidsgevoelens van deze kinderen en voor hun onmachtsgevoel om de tekortgekomen lief de via nieuwe bindingen
nog in te halen.
De Szeno
Deze test is bij de H groep 11 maal afgenomen en bij de V groep 10
maal. Wij hebben in par. I en II vier werkwijzen ten aanzien van deze
test onderscheiden, die wij kortheidshalve kunnen noemen :
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a.
b.
с
d.

het indifferent plaatsen (par. II no. 1 ) .
het s o r t e r e n d o r d e n e n (par. I n o . 1 ) .
h e t in details spelen ( p a r . I en II n o . 2 ) .
het onderling op elkaar afgestemd zijn v a n alle delen, het gestructu
r e e r d e spel (par. I en II no. 3 ) .
D e z e volgorde is met opzet zo gekozen, o m d a t elke volgende spelfase
een h o g e r e is en derhalve een teken van een grotere psychische rijping.
D e laatste t w e e zijn i n d e r d a a d vormen v a n spelend bezig zijn met het
v o o r h a n d e n e , terwijl a en b voorfasen genoemd zouden k u n n e n w o r d e n .
W i j m e e n d e n d a t b een fase verder w a s d a n a, o m d a t bij b al een bepaald
selecterend vermogen aanwezig was, een b e p a a l d e v o r m d r a n g dus, terwijl
er bij a nog meer „vormloosheid" w a s .
W a n n e e r wij nu n a g a a n hoe deze 4 spelvormen n a a r groep en gemid
delde leeftijd (tussen haakjes gezet) o n d e r te verdelen zijn, d a n blijkt:
H
a.
b.
с
d.

het
het
het
het

indifferent plaatsen
sorterend ordenen
in details spelen
gestructureerde spel

— —
2 maal (6 ; 5)
5 maal (8; 4)
4 maal (11 ;11)

V
3 maal (8 ; 8)
1 maal (7 ; 2)
6 maal (9 ; 4)

U i t deze cijfers zien w e dat er bij d e opvolging v a n spelvormen een
meer harmonische ontwikkeling is bij de H groep d a n bij de V groep. Bij
deze laatste groep zien w e de grootste contrasten: driemaal spelvorm a
bij een gemiddelde kalenderleeftijd van 8 ; 8 en zesmaal spelvorm d bij
leeftijd 9 ; 4. D e gemiddelde leeftijd v a n de H groep ligt bij spelvorm d
ruim 2Уг jaar boven die v a n d e V groep, terwijl zij in deze ook qua
frequentie de mindere is v a n de V groep. T o c h moet hier een voorbehoud
g e m a a k t w o r d e n , o m d a t de inhoud v a n het spel niet besproken kan w o r d e n .
H e t zou immers zeer wel mogelijk zijn, d a t deze bij d e H groep in het
algemeen rijker is d a n bij de V groep, echter ook omgekeerd.
U i t deze quantitatieve gegevens is echter wel te lezen, dat groep H een
meer h o m o g e n e indruk maakt. Bij d e V groep zien w e én procentueel én
gezien ook hun leeftijd, d a t zij het meest gecentreerd rondom een idee
speelt. Dit laatste wijst zeker op een hogere ontwikkelingstrap in het
d e n k e n d handelen ten aanzien van het materiaal.
Rosznzwzig
W a n n e e r wij de uitkomsten van beide groepen ten aanzien van deze
test overzien, dan blijkt:
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H
Obstacle-dominance
Ego-defense
Need-persistence
Extrapunitie
Intropunitie
impunitie

G.C.R. %
0 - D %
E—D %
Ν—Ρ %
E%
1%
M%

40
15
60
24
59
24
16

V

Ъіуг

23
55
20
64
15
20

Gemiddeld
64
15
56
27
45
29
24

Uit deze drie kolommen blijkt, dat beide groepen kinderen een te laag
G.C.R. % hebben. Daar bij beide het percentage te laag is, wijst dit wel
op een zich niet voldoende laten leiden door de spelregels van het groepsleven. Deze kinderen zijn niet voldoende aangepast. De overige rubrieken
geven aan hoe dit verklaarbaar is. Hieruit blijkt immers, dat de V groep
zich te veel laat overheersen door de frustrerende moeilijkheden
( O — D % ). Zij is hierin bevangen en is daardoor niet in staat tot het
geven van adaequate oplossingen ( N — P ) . De Η groep geeft in deze een
veel gunstiger beeld. Zij is niet zo verwikkeld in de moeilijke situatie en
kan derhalve makkelijker een bevredigende oplossing vinden. Wanneer
wij echter nagaan hoe dit gedaan wordt, dan blijkt bij beide groepen
een veel te sterke extra-punitieve instelling aanwezig te zijn. Dit houdt
in, dat zij een frustrerende situatie te gemakkelijk als persoonlijk bedrei
gend ervaren. Deze beleven zij als een aanslag op hun eigen ik, dat
derhalve als zwak en kwetsbaar gezien dient te worden. Meer dan men
gezien hun leeftijd zou mogen verwachten, verweren zij zich tegen het
andere en de ander ( E ) . Het is begrijpelijk, dat zij daardoor te weinig —
en dit meer bij de V groep dan bij de Η groep — de moeilijkheden zien
als veroorzaakt door hun eigen optreden. Dit bewijst dus, dat hun zelfreflexie nog niet groot genoeg is. Op grond van het voorafgaande zal ook
hun te laag M en I % gezien dienen te worden, dat een index is voor een
zekere mildheid, het aanvaarden van of berusten in de frustrerende si
tuatie.
Wanneer wij ons nu afvragen of er expliciete verschillen zijn tussen
de H en de V groep, dan zien we dat de V groep minder zelfstandig
staat ten opzichte van dit soort situaties, dit ook mede gezien hun hoger
E % . De H groep komt er dus als geheel beter af, lijkt meer opgewassen
te zijn tegen benarde situaties en kan deze ook beter oplossen.
Sentence

Completion

Test

Het aantal kinderen, waarbij deze test is afgenomen, is ongeveer even
groot, te weten 8 bij de H groep en 9 bij de V groep.
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Wanneer wij enkele themata bezien, dan blijkt met name bij groep
H een sterke binding aan thuis. Hoewel dit ook te lezen valt uit de zinnen
van groep V, komt dit hier echter niet zo geprononceerd naar voren.
Meerdere Protokollen suggereren dat er bij de kinderen uit groep H verlatenheidsgevoelens aanwezig zijn. Bij de V groep lijkt dit alles meer
probleemloos te liggen. Men ervaart de feitelijkheid, dat het prettig is een
vader en moeder te hebben en dat deze goed voor hen zijn. De S.C. Tests
van deze groep roepen niet zo'n gestoorde belevingswereld op, dit in
tegenstelling met de ingevulde zinnen van de H groep.
Door deze laatste groep wordt ook meer dan eens ingevuld, dat zij
aanpassingsmoeilijkheden hebben met leeftijdsgenoten, dat het spelendsamenzijn niet conflictloos verloopt. Zij worden geplaagd, uitgescholden
etc. Bij de V groep blijkt dit minder sterk, alleen de zinnen van casus X
(blz. 167) roepen wel het beeld op van een niet erg sociaal ingestelde
jongen.
Bij de V groep blijkt echter duidelijk, — dit in tegenstelling met de
H groep — een wat angstige, kinderlijke stemmingsondergrond. Zij zijn
bang, voelen zich niet lekker, dromen onprettig etc. De levenszekerheid,
die hier beschreven wordt, is zeker niet groot.
Samenvatting
In de nu volgende alinea's zullen wij de verscheidenheid der gegevens,
die wij uit de bespreking en onderlinge confrontatie der tests verkregen
hebben, tot een eenheid moeten ordenen. Hier rijzen dan vragen, die
misschien in de totale context van dit geschrift opgelost kunnen worden.
Bij de bespreking van het intelligentieonderzoek hebben wij gezien dat
het I.Q. bij beide groepen ongeveer even hoog is — zij het wel onder de
100 —. In de wijze waarop deze kinderen aan het onderzoek deelnamen,
zagen wij echter wel verschillen. Bij beide groepen zagen wij kinderen,
die voor alles steun en aanmoediging vroegen van de proefleider, daarnaast viel vooral bij de H groep het rusteloze, gedeconcentreerde type op.
Wij bemerkten dit laatste type eveneens bij de ongeordende T.A.T. verhalen, alsook in de niet signeerbare Rorschach-protokollen. De analyse
van deze gegevens laat het beeld zien van kinderen, die teveel in hun
eigen gedachtenwereld leven, hetgeen sterk bepaald wordt door de labiliteit van hun gevoelsleven. Met deze instelling laat men de (test) vraag
te weinig op zich inwerken, zodat deze het antwoord niet voldoende kan
bepalen. Bij de V groep zagen wij ook kinderen, die moeilijk bij het onderzoek te houden waren, maar zij waren zeker niet zo ernstig sociaal gestoord als die van de H groep.
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Bij de analyse van de belevingswereld (T.A.T. S.С.T.) zagen wij, dat
met name de kinderen van de H groep zich niet geborgen voelen, zich
niet veilig ingebed weten in een gezin, maar dat zij doortrokken zijn van
een sterke onzekerheid, die tot uiting komt in themata van ziekte en
doodgaan. Daarnaast zagen wij de themata van conflictmatige aard of
van het sociaal niet aangepast zijn. Bevreemdend in deze is echter wel,
dat zij in de Rorschach een hoger M + Md % hebben dan de V groep,
dat normaliter wijst op een bredere sociale gerichtheid, alsook dat zij een
hoger В + T B % hebben, dat een index is van een grotere belevings
rijkdom, terwijl zij ook in de Rosenzweig als geheel een meer gave indruk
maken en beter aangepast zijn om de frustrerende situaties het hoofd te
bieden. Deze laatste gegevens laten zich zeker niet zo maar in overeen
stemming brengen met het overige beeld.
In de problematiek van de doodsthemata — verwijzend naar een gevoel
van levensonveiligheid — ligt wel hun overwegend negatief en onlustvol
gevoelsleven vervat. In de Rorschach, alsook in de Szondi blijkt, dat zij
in hun manifest gedrag te weinig gevoelig ageren en reageren. Zij zijn af
fectief wel aanspreekbaar, maar er is een niet meegegroeid zijn van het
affectieve leven, zodat dit het intellectuele leven te weinig doortrekt.
Wanneer wij ons afvragen langs welke wegen deze stoornissen tot stand
gekomen en gegroeid zijn, dan lijken ons met name de Szondi-gegevens
van belang en vooral het hoge m — percentage. Immers dit wijst op een
affectief niet opgevangen zijn, op een gefrustreerd zijn op een vroeg kin
derlijk niveau.
Op grond hiervan sluiten zij zich in meer of mindere mate van de ander
af en voelen zich verlaten.
Met name omdat alleen het m—percentage een significant verschil te
zien gaf tussen beide groepen, zullen wij hier in het laatste hoofdstuk
nog uitvoerig op terug moeten komen.
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HOOFDSTUK IV

H E T SCHOOLKIND
In de twee voorafgaande hoofdstukken hebben wij de bevindingen
weergegeven betreffende de door ons onderzochte kinderen. Het bleken
allen kinderen te zijn die op de lagere school waren. Deze selectie is niet
zo maar willekeurig maar doelbewust aangehouden. Wij zijn nu immers
in staat om de verkregen resultaten te confronteren met de algemene
bevindingen van de ontwikkelingspsychologie. Door deze vergelijking hopen wij een duidelijker licht te kunnen werpen op de reeds eerder weergegeven casuïstiek. Vandaar dat wij in dit hoofdstuk een summiere beschrijving willen geven van de psychologie van het schoolkind.
Vanwege de betekenis, die de intrede in en het verblijf op de lagere
school heeft — waar ieder kind wettelijk verplicht naar toe moet — wordt
deze fase in de ontwikkeling die van het schoolkind genoemd. Zij sluit
de zuigeling en kleuterperiode af en loopt uit op de puberteit. De overgang
van de kleuter (Frühphase-Hansen) naar het schoolkind (Hauptphase)
wordt ingeleid door de ,,Gestaltwandel", zoals deze wat de lichamelijke
veranderingen betreft door Zeiler ( 1 ) is beschreven. W a s er bij het kleine
kind sprake van een relatief groot hoofd, bij het schoolkind is er een
vermindering te constateren van deze relatieve grootte. De romp en de
extremiteiten tekenen zich nu meer af. Een gewijzigde proportionaliteit
verschijnt. Dit veranderingsproces verloopt vrij ongemerkt en duurt gemiddeld een jaar.
Voor ons is echter het nagaan van de „seelische Gestaltwandel" belangrijk. Het is een nog niet geheel opgeloste vraag of in deze van een
volledige correlatie gesproken mag worden, of dus én de lichamelijke én
de psychische wijzigingen gelijktijdig voorkomen (2).
De psychische structuurverandering nu laat zich onderzoeken aan de
hand van het probleem van de schoolrijpheid.
Scnoo/rypAeic?
Door het grote aantal zittenblijvers in de eerste klas zijn er in de laatste
jaren van vele zijden onderzoekingen gedaan om de oorzaken van het
,,Sitzenbleiberelend" (Kern 3) te bestuderen. Met name bleek dat het
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hoge percentage niet alleen verklaard kon worden uit een intelligentiedeficit, maar dat de verklaring primair gezocht diende te worden in het
nog niet schoolrijp zijn.
W a t verstaat men onder schoolrijpheid? Aan welke criteria op verstandelijk, sociaal en karakterologisch gebied moet het kind voldoen, wil
het met succes het onderwijs kunnen volgen?
Meerdere malen werden wij geconfronteerd met kinderen, die hoewel
zij de leeftijd van 6 à 7 jaar bereikt hadden, door bepaalde instanties,
vanwege teleurstellende ervaringen op school naar ons verwezen werden
met de vraagstelling: Debilitas mentis? Niet rijp voor school? Abnormaal?
etc.
Historisch gezien heeft dit probleem al geruime tijd de aandacht. Comenius, geciteerd naar Strebel (4), heeft in de zeventiende eeuw al de
psychologische criteria voor de schoolrijpheid nagegaan. Volgens hem is
het kind schoolrijp:
1. „ W o es kann, was es in der Mutterschul hat lemen sollen.
2. W o man merket, dass es, was men es fraget, aufmerken und etwas
mit Vernuft beantworten kann.
3. W e n n sich obendrein bei ihm eine gewisse Begier nach einer höheren
Unterweisung kund gibt".
Het lijkt ons de juiste weg om vanuit een analyse van de schoolsituatie
de voorwaarden na te gaan, waaraan een kind moet voldoen om met
succes het onderwijs te volgen. Dat het hier niet gaat om een wettelijk
vastgestelde leeftijdsgrens is duidelijk.
Met name wanneer we bij ons onderzoek van het kind uitgaan, dat nog
niet op de kleuterschool is geweest, bemerken we de grote wijzigingen, die
er zich in zijn leven voordoen. Wanneer we enkele criteria hier nader willen bezien, dan valt vooreerst onze aandacht op de wijziging, die er moet
plaatsvinden in zijn sociaal-karakterologische structuur. Leefde de kleuter
veilig beschermd thuis onder het steeds wakend oog van zijn ouders en
waren zijn contacten overwegend beperkt tot de andere kinderen van het
gezin en mogelijk met nog enkelen uit de buurt, nu wordt het een schoolgaand kind, dat werkt in klasseverband. Het moet zich aanpassen aan
leeftijdsgenoten, die het alleen in schooltijd ziet. Gedurende enkele uren
per dag moet het kind zich los maken van het vertrouwde milieu en vertoeven in een klas met (aanvankelijk) grotendeels onbekende kinderen.
Tezamen met deze loopt het in een rij, leert het lezen enz. en speelt het.
Of het de andere jongen, die naast hem in de bank zit, aardig vindt of
niet, zijn schooluren moet hfj in aanwezigheid van deze doorbrengen.
Bij voorkomende moeilijkheden kan het zich niet wenden tot zijn vader
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en moeder om een bevredigende oplossing te zoeken, neen, nu is er een
vreemde mijnheer of juffrouw. Eerst moet het de vinger opsteken om iets
te mogen vragen. Het kan niet geduld worden, dat het zomaar voor elke
futiliteit beslag legt op de onderwijzer (es). Een zekere flinkheid wordt
geëist, waarbij men niet voor elk wissewasje de aandacht behoeft. Van
9 tot 12 uur en van 2 tot 4 uur opgenomen in een groep, moet het de
algemeen gegeven voorschriften opvolgen. Het is nu één van de velen
geworden.
W a t hier geëist wordt, is een rijping op sociaal-karakterologisch gebied.
Zijn individuatieproces moet bepaalde treden bereikt hebben in de vorm
van een zekere zelfstandigheid, onafhankelijkheid van thuis. Er wordt nu
verwacht, dat het zich in de meer onpersoonlijke schoolsfeer thuis weet te
voelen. Het moet zich zelf kunnen blijven ook zonder de constante aanwezigheid van moeder, wat b.v. het kleine kind niet kan. Een stap verder
dan het zichzelf kunnen blijven is, dat het kind zich moet kunnen ontwikkelen in deze aanvankelijk onbekende situatie.
Deze verandering ten aanzien van het hem omringende geschiedt niet
ineens, maar geleidelijk en vindt rond het zesde levensjaar plaats. Dit
jaar wordt door Gesell beschreven als een ,,age of transition" (5). Men
zou deze phase als een tijdelijke — zij het lichte — desintegratie kunnen
beschouwen, doordat de vroegere persoonlijkheidsstructuur zich wijzigt
ten gunste van een nieuwe, waarin het kind op een meer zelfstandige wijze
tegenover zichzelf en de ander komt te staan.
De belangrijkste vraag luidt echter : waarom gaat het kind naar school ?
Waarom wordt het naar school gaan door de meeste kinderen gezien
als een teken van dat ze nu „groot" zijn. Een ieder kent immers de fierheid,
die van de gezichten van de kinderen afstraalt, als ze voor het eerst naar
school gaan, een gevoel dat ook door de ouders gedeeld wordt. Het kind
gaat niet primair naar school om met vreemde kinderen om te gaan, het
gaat naar school om te leren. Het kind moet kunnen leren en moet willen
leren en dit niet in een persoonlijk contact maar in groepsverband. Dit
veronderstelt naast een verstandelijke aanleg, die aan bepaalde minima
gebonden is (een imbeciel kan nu eenmaal nooit het onderwijs op de L.S.
volgen), ook een bepaalde groei en vorming van de verstandelijke functies.
Een meisje van 3 jaar b.v. dat een I.Q. heeft van 135, is — zuiver op het
exacte getal lettend — qua begaafdheid wel in staat om t.z.t. een lagere en
middelbare school te volgen, momenteel mist het daartoe nog de intellectuele rijpheid. De aangeboden stof moet geleerd en begrepen worden. Van
het kind wordt geëist, dat het rijp is om de lees-, taal- en rekenopgaven te
begrijpen, vakken, de een meer en de ander minder, appellerend op het
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symbolisch denken Al moge men aan de hand van concrete voorwerpen
het getalbegrip bijbrengen, het kind moet na enige tijd vertrouwd raken
met de abstracte cijfers. Wij zullen later zien, welke wijzigingen zich in
het denken van het schoolgaande kind moeten voordoen, zodat het zich
vertrouwd kan maken met deze vakken.
Wij hebben nu al twee belangrijke criteria gevonden, waaraan het kind
noodzakelijk moet voldoen, wil het met succes het onderwijs kunnen
volgen η 1 de sociale en intellectuele ontwikkeling Er is echter nog een
derde voorwaarde, waaraan volgens onze ervaring vele voor het eerst
naar school gaande kinderen met voldoen Diverse malen hebben wij
kinderen onderzocht met leermoeilijkheden, welke zeker niet te wijten
waren aan een tekort aan intelligentie. Na een uitgebreide spelobservatie
meenden wij dat er bij deze kinderen een achterstand was in het taakbesef
in gemis aan voldoende „Aufgabebewustsein". Het speelse bestaan van
het kleine kmd moet immers verlaten worden en het kind moet rijp zijn
voor taken, welke zich over een bepaalde duur uitstrekken. Dit taakbesef
impliceert een wijziging in zijn temporele instelling. Het kind kan nu niet
meer opgaan in het hic en nunc Er moet een zekere ,,planning" optreden
een doel verder in de tijd gelegen moet kunnen worden nagestreefd. Het
kind bezit nog niet de rijpheid zelf actief plannen te maken, doeleinden
na te streven, maar wel wordt verwacht, dat het m staat is de opgegeven
opdrachten af te maken. Volgens Ch Buhler is hier een overgang van
„der subjektiven spielerischen Haltung des Kleinkindes zu der objektiven
aufgabebewusten Haltung der Schulanfängers" (6). Zeer duidelijk kwam
dit gemis aan taakbesef naar voren bij een jongen van 6 , 5 , die op het
M.O В werd aangemeld vanwege zijn geringe schoolprestaties Bij het
intelligentie-onderzoek behaalde hij een I Q van 112 (Terman-Memll)
Het protokol leverde een harmonische spreiding op Bij de anamnese
bleek, dat hij gedurende de eerste 5 jaren van zijn leven op een bovenhuis
had gewoond met practisch geen speelruimte Hij mocht bovendien niet
te veel leven maken vanwege de benedenburen
Op school vertelde men van hem, dat hij niet kon stilzitten, een draaitol
was, weinig interesse vertoonde voor de schoolstof en dat zijn plichtsgevoel
matig was De vacantie was voor hem een oase alsook de tijd na school
met name nu men sinds een groot jaar een eigen huis bewoonde met een
tuin, waarin hij naar hartelust met andere kinderen kon ravotten
Bij het onderzoek bleken er geen speciale conflicten voorhanden De
moeilijkheden lagen niet op intellectueel of sociaal terrein, maar zijn leven
was nog spelen. Het langdurig moeten stilzitten op school, het zich ge
durende geruime tijd bezighouden met een bepaalde stof was voor hem
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een kwelling Hij was nog niet uitgegroeid tot een schoolkind, maar bleef
gevangen in een speels omgaan met de ander en het andere. Deze achter
stand, een gevolg van de complicaties van de inwoning, wreekte zich op
school. Deze jongen had derhalve o i. nog niet naar de lagere school
mogen gaan.
Na al het bovenstaande zal de definitie, die O. Kroh (7) gegeven heeft
voor schoolnjpheid ,,Bildbarkeit m der Gruppe" niet veel toelichting meer
behoeven. Het kmd moet, opgenomen in een groep, de hem aangeboden
stof „vormend" op zich in laten werken ; de kleuterfase is dan afgesloten,
het kind is nu schoolkind * ).
De

schoolpenode

Deze phase, ingeleid door de schoolnjpheid, wordt door Freud en zijn
volgelingen de latentiepenode genoemd Deze is door hem erg stiefmoeder
lijk behandeld. Dit is opvallend, omdat Freuds mening, dat hier de libido
sexuahs als het ware een rustperiode zou ondergaan, om zich dan met
grotere intensiteit in de komende puberteit te uiten, volgens de laatste
inzichten slechts ten dele houdbaar is In deze phase zou zich η 1 het
Ich en Über-Ich meer gaan ontplooien, waarbij de benodigde energie
ontleend wordt aan de libido. Het is de tijd van de opbouw der „seelischen
Machte" (8), die de stuwdammen gaan vormen bij de verdere ontplooiing
van de libido.
Onze bedoeling is hier een korte schets te geven van de belangrijkste
kenmerken. Het gewijzigde wereldbeeld, waarbij de verschijningsvormen
in hun individueel-verschillend zijn afhangen van sexe, van het sociaal
cultureel milieu, waarin men leeft, zal des te duidelijker naar voren komen,
wanneer wij het mede — zij het summier — aftekenen tegenover de
vroegere periode
In het boek van Hansen (9), dat de ontwikkeling nagaat van zuigeling
tot puber, wordt de onderverdeling gemaakt in het kind van de „Fruhphase" (0—7) en van de „Hauptphase' (7—14) Hij ziet bij deze laatste
wel twee typen, maar een expliciete bestudering van elk type apart voert
hij met door. Toch wijzen studies als die van Muchow (10) en Beets (11),
behandelende de puerale periode (van gemiddeld 10—14 jaar), op een
zinvolle onderverdeling η 1. de naief-reahstische fase, lopend van ± 7 tot
± 1 0 jaar en de cntisch-realistische fase, lopend van =b 10 tot 14 jaar.
O. Kroh voerde deze onderverdeling eveneens in, zijn werken de titel
*) Men kan zich echter wel afvragen of uit deze definitie van Kroh alle door ons
gegeven criteria af te leiden zijn Wij menen van niet, met name het derde criterium van
het Aufgabebewustsem missen wij in zijn definitie
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gevend van: „Psychologie des Grundschulkindes" en „Psychologie der
Oberstufe".
In het volgende zullen wij nu systematisch de veranderingen nagaan,
die zich afspelen op het intellectuele, het socio-affectieve en als laatste
op het morele vlak. Wij gaan dit eerst na bij het kind in de naïefrealistische fase.
De verstandelijke

ontwikkeling

De school neemt in deze jaren een overheersende plaats in, niet alleen
wat betreft de tijd die het kind hierop doorbrengt, maar ook qua invloed.
W i l de school aan haar doel beantwoorden, dan moet het kind in staat
zijn de geboden stof in deze klassikale situatie te leren. Het kind moet
leergierig zijn, maar er moeten zich bepaalde wijzigingen in zijn functies
voordoen, wil de stof begrepen worden. Het kind op 3-4-jarige leeftijd,
zich bevindend in zijn tweede „Fragealter", is ook leergierig. Onophoudelijk valt het de volwassene met vragen lastig, om zo zijn nieuwsgierigheid
te voldoen. Het zijn vragen, die betrekking hebben op concrete situaties,
waarin het kind dagelijks vertoeft en die deze vragen doen oproepen. Toch
vertoont deze leergierigheid een ander beeld dan bij het kind, dat naar
school gaat. Hier is een weetgierigheid, die meer algemeen gericht is. Bij
de kleuter daarentegen is de weetgierigheid meer gefundeerd in eigen
interesses en belevenissen. De volgende voorbeelden verduidelijken dit.
Bij het schoolkind staat de trein niet meer stil, omdat hij moe is, maar
omdat de mensen uit moeten stappen. De zon gaat 's avonds niet slapen
en wordt 's morgens niet wakker, de zon gaat nu op en onder. De werkelijkheid wordt steeds minder geïnterpreteerd op grond van eigen gevoelsen wensgedachten, maar het eigene van de gebeurtenis zelf werkt op het
kind in.
Het kleine kind redeneert en beoordeelt alles vanuit het eigen ik, uiteraard zonder het te weten. Het is overwegend egocentrisch in zijn gerichtheid. De overgang van dit kinderlijk egocentrisme naar het (naïef-)critisch
realisme is een geleidelijke, zoals de volgende tabel, die wij ontlenen aan
Oberer (12), ons aantoont.
Begripsbepaling :
O p grond van:
Een egocentrisch wereldbeleven
Een realistische nuchtere instelling

Bij 7-jarigen:

9-jarigen:

88,1%
7,5%

57,3%
32,1%

13-jarigen:
19,6%
74,3%

Zoals uit deze tabel te lezen valt, zien wij bij de schooljeugd nog ge189

ruime tijd een werkelijkheidswaarneming en interpretatie, die gefundeerd
is in de eigen subjectiviteit. De steeds toenemende rijkdom aan opgedane
kennis en met name de groeiend-realistische werkelijkheidsbeleving verruimt en verdiept de kinderlijke psyche en maakt haar in staat de objecten
in de buitenwereld vanuit meer algemene kenmerken te bezien. Zo ben
je b.v. niet alléén meer ziek als je buikpijn hebt, maar ook bij keel-, oor-,
hoofdpijn etc. De plaats waar wordt, doordat er ook t.o.v. het eigen
lichaam een distanciëring optreedt, steeds meer van secundair belang. Zo
is b.v. ook een mes niet alleen om brood te snijden, neen, je kunt er nog
vele andere verrichtingen mee doen.
Het kleine kind en ook het kind dat pas op school is, geeft in deze nog
overwegend doelmatigheidsdefinities. De volgende tabel (ontleend aan
Oberer) laat dit duidelijk zien:
Definities gegeven vanuit
„Zweck und Tatigkeitsmerkmale":

Bij 7 jar.:
41,1%

Bij 9 jar.:
29,1%

Bij 11 jar.:
25,5%

Bij 13 jar.:
11.9%

Wanneer we b.v. een kind van een jaar of 5—6 vragen, wat is een
sinaasappel? dan weet deze vaak het antwoord niet. Vraagt men echter:
W a t die je ermee? dan komt gewoonlijk het goede antwoord. Zo ook met
de vraag: W a t is een hoed? een kachel etc? Het oudere kind geeft bij het
bepalen van een definitie niet meer primair die eigenschappen of kenmerken op, die in relatie staan t.o.v. het subject — dus sinaasappel is
een eetbaar ding, maar het geeft een veel rijkere definitie, doordat het
voorwerp gevat wordt onder een veel wijdere, meer algemene, wezenlijke
noemer. Een sinaasappel is dan een vrucht, waarbij nog vaak verteld
wordt hoe zij eruit ziet, waar zij vandaan komt etc. Deze definitie laat de
sinaasappel meer in zijn eigenheid naar voren komen. Ten aanzien van
de definitie bij het kleine kind dat een sinaasappel is om op te eten, valt
n.l. op te merken, dat er vele dingen zijn die gegeten kunnen worden.
Bij de toenemende werkelijkheidswaarneming en beoordeling bemerken
wij met name tegen het tiende jaar een groeiend inzicht in causale samenhangen. Het is op deze leeftijd, dat de naïef-realistische instelling overgaat in de critisch-realistische. Nu staat het kind critisch open voor alles,
wat het ziet en hoort, het gelooft alles niet meer op het eerste gezicht,
maar beziet het a.h.w. opnieuw en overweegt of het wel zo is of niet. In
het tweede gedeelte van dit hoofdstuk komen wij hier nog nader op terug.
Op de leeftijd van 7—8 jaar zien wij in de Terman-Merrill testvragen
naar voren komen, die het abstracte denken onderzoeken, zoals b.v. wat
is de overeenkomst tussen een cent en een dubbeltje, een appel en een
peer? In onze practijk hebben wij echter wel de ervaring opgedaan, dat
het gemiddelde 7-jarige kind deze opgaven nog niet kan volbrengen.
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Op jaar 11 zien wij dezelfde vragen gesteld worden, die zich echter nu
uitstrekken over drie voorwerpen: b.v. wat is de overeenkomst tussen een
roos, een aardappel en een boom? In deze opgaven wordt van het kind
gevraagd voorbij te zien aan het manifeste verschil tussen deze voorwerpen, maar iets algemeens, dat bij alle drie voorkomt, te zoeken. Men
moet derhalve afzien van de individualiteit van het betreffende object,
dat het dit concrete iets is, en niet dat, en het gaan zien onder een meer
algemeen gezichtspunt. Het is duidelijk dat het kleine kind hiertoe niet in
staat is. Dit beziet het hem omringende vanuit zijn eigen actiewereld. Een
kar is om mee te rijden, een bal om mee te gooien etc. maar het beziet
het en kan deze voorwerpen ook nog niet bezien vanuit de categorie:
speelgoed. Dit veronderstelt een distantie, die het kind nog niet heeft.
In alle facetten van de intelligentie zien wij dat hun maatstaf wordt dat
zoals het in de werkelijkheid is( geweest). Vandaar dan ook dat deze
phase de realistische genoemd wordt. Het bevreemdt dan ook niet, dat
sprookjes geleidelijk als irreële verhalen worden afgewezen. W e zien dit
ook duidelijk in de werkelijkheidswaardering en beleving van Sinterklaas.
Het tweejarige kind is er bang voor, de 3 à 5 jarige leeft er zich helemaal
in: het rijden over de daken; het grote boek, waarin alles staat opgeschreven: de zak, waarin de stoute kinderen gestopt worden etc. Bij het
6 à 7 jarige kind komen de eerste twijfels, zij het vaak nog wel niet ten
aanzien van de persoon van Sinterklaas zelf. Het gelooft alleen niet meer,
dat hij over de daken rijdt, zich door de schoorsteen laat zakken. Bovendien ervaren zij, dat er klaarblijkelijk meerdere Sinterklazen zijn, die verschillen in (aan)kleding, in het dragen van een bril, in leeftijd, in sternhoogte. Ook zien zij, dat rijke kinderen over het algemeen meer krijgen
dan arme. Op de leeftijd van 8 à 9 jaar is het geloof in Sinterklaas
grotendeels weg en wijst het aanhouden hiervan nog op resten van een
vroeg-kinderlijke instelling.
Het socio-affectieve

leven

Bij de bespreking van het vraagstuk van de schoolrijpheid zagen wij
reeds welke wijzigingen er zich in de sociale contacten moeten voordoen.
Leefde het kleine kind in de familiale wereld, op wat oudere leeftijd uitgebreid tot tuin en straat, door het naar school gaan treedt een grote
verwijding in deze op. Het leeft nu in een klassikaal verband als een van
de vele leerlingen, het moet immers „bildbar in der Gruppe" zijn en in
plaats van de ouders als gezagsdragers staat er een onderwijzer (es). Nu
is het niet zo, dat alleen door deze feitelijkheid, dus door deze objectieve
verandering, die in zijn leven plaats vindt, het sociale leven zich ontplooit.
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Er moet bij het kind een zekere ontwikkeling aanwezig zijn, waardoor
het naar school wil gaan, lid wil worden van de klas en het zich daarin
kan handhaven.
Hoewel het niet meer die sterke afhankelijkheid heeft ten opzichte van
zijn ouders, is zijn affectieve binding ermee toch altijd nog zeer groot. Al
gaat het ook naar school en speelt het na schooltijd veel op straat, zijn
thuis blijft toch zijn primair leefmilieu. Hier is het veilig, geborgen, leeft
het in de zorg van zijn ouders en kan het derhalve hevige jalouzie-reacties
vertonen, als het zich achteruit gezet voelt bij een ander. Op deze leeftijd
speelt de moeder nog de grootste rol in het gezin, terwijl dit bij het oudere
kind, en met name bij de jongen (de puer), de vader wordt.
Dat het schoolkind echter niet meer die infantiele binding aan thuis
heeft, bemerken we niet alleen aan zijn contacten met derden, maar ook
aan het feit, dat het zich steeds beter alleen kan bezighouden. Het weet
b.v. te plannen wat het straks na schooltijd of in de vacantie zal gaan
doen. Zijn zelfstandigheidswording kunnen we gadeslaan, wanneer we
het boodschappen zien doen, of b.v. uit eigen beweging naar de tandarts
zien gaan voor een verdere behandeling. Hoewel het ervaren heeft, dat
dit pijnlijk kan zijn, ziet het er de noodzaak van in en gaat derhalve.
Het zal gezien het bovenstaande dan ook geen nadruk behoeven, dat
in de wijze, waarop zijn ouders met hem omgaan, een wijziging optreedt.
Gesell drukt dit zo uit: de ouders praten niet meer „down to him" maar
„with him". (13). Zij kunnen nog wel bevelen geven, maar de ondergeschikte verhouding, waarin het kind vroeger stond, gaat steeds meer in
de richting van een nevengeschikte verhouding, alhoewel dit ook sterk
afhankelijk is van culturele factoren. Men kan nu steeds meer appelleren
op het inzicht van het kind.
Naast deze gewijzigde verhouding ten opzichte van thuis zien wij zijn
contacten met het onderwijzend personeel, de schooljeugd en zijn omgang
op straat.
Hoewel het kind primair naar school gaat, zoals wij reeds gezien hebben, om beleerd te worden, verloopt dit leren toch altijd in een sociaal
gesitueerd zijn. Het is de onderwijzer (es) die les geeft, de kinderen inleidt in de wereld van het rekenen, de taal e t c , die de orde handhaaft,
toestemming geeft om aan iets anders te beginnen. Hij is ook de figuur die
prijst resp. straft, ook moet hij de kleine ruzietjes oplossen en scheidsrechter spelen bij voorkomende onenigheden. Afhankelijk van de klassikale
grootte en van de karakterologische leeftijd is de binding met hem meer
persoonlijk of zakelijk. Met name in de hogere klassen bemerken wij, hoe
hier de taak als het bindende gegeven is. Weet de onderwijzer hun be192

langstelling te bevredigen, is hij lichamelijk sterk en speelt hij fair-play
bij het oplossen van gerezen moeilijkheden, durft hij ook voor eigen tekorten uit te komen, dan waardeert men hem en vindt men hem „mieters".
W a t merken wij ten aanzien van het omgaan met leeftijdsgenoten? Uit
onderzoekingen van R. Reininger, geciteerd naar Ch. Bühler (14), bleek,
dat 99 % van de kinderen van de Ie klas na enkele dagen met een of meer
van zijn klasgenootjes in contact komt. De op school aangeknoopte vriendschapsbanden worden na schooltijd niet verbroken, maar blijven gehandhaafd. Meestal bestaan de groepjes uit 2 à 4 kinderen, die overigens gemakkelijk kunnen wisselen. In het begin van de schoolleeftijd zien wij
vaak nabootsingsspelen, b.v. bij meisjes het samen op visite komen en thee
drinken, bij jongens zien we meer anders geaarde spelen, b.v. het kamperen in een tent in de tuin etc. Tot een echte wij-gemeenschap met een
tevoren gepland doel, wat alle groepsleden willen verwezenlijken, zijn zij
nog niet in staat. Ook behoeft het nog te vaak de volwassene voor de
groepsvorming. Bij het bestuderen van de samenstelling van een groep
kan men min of meer al verschillende typen onderscheiden, b.v. zij, die
haantje de voorste willen spelen, de meelopers, de helpers etc. Het grote
voordeel van deze bredere groepscontacten is, dat het kind ook andere
gezinnen en hun gewoonten leert kennen. Het gaat immers ook thuis
spelen bij zijn klasgenoten. Moge het aanvankelijk misschien meer adaptief-passief staan ten opzichte van andere gewoonten, wanneer het ouder
geworden is, wordt deze kennis door de ontluiking van de oordeel- en
critiekfunctie vergelijkingsmateriaal. Hetzelfde zien wij ook op school gebeuren; naast de stem der ouders gaat nu ook de stem van de onderwijzerfes) medebepalen wat hoort en wat niet. Op sommige punten prevaleert deze laatste soms boven die van zijn ouders, immers de uitdrukking ,,de meester heeft het zelf verteld" kan men in allerlei variaties
regelmatig beluisteren.
Deze bovenbeschreven sociale gedragingen zijn alleen maar mogelijk,
wanneer het sociale leven gerijpt is en het kind in toenemende mate zich
zelfstandig weet te gedragen en het gezin voor hem niet meer de wereld
„zonder meer" is. Het kind kan zich handhaven in een grotere leefgemeenschap, het kan standjes ondergaan, het behoeft niet constant de
lichamelijke aanwezigheid van zijn moeder, doordat hij minder afhankelijk
is geworden, positief uitgedrukt, doordat zijn individualiteitsgevoel een
bepaalde trede in de ontwikkeling bereikt heeft, waardoor hij meer op zich
kan bestaan. Het is in deze phase dat wij door de ontluiking van het verstandelijke leven een steeds grotere regulatie zien van het sensitieve leven
en met name bij de jongen. Zien wij bij het 6-7 jarige kind nog een emo193

tionele labiliteit, bij het wat oudere kind krijgen wij een steeds beter geslaagde emotionele controle en beheersing, de gevoelsuitbarstingen gaan
verminderen. Zo zagen wij dan ook bij onze voorafgaande bespreking hoe
de jongen ondanks de pijn toch naar de tandarts gaat. Hij weet nu eenmaal dat dit moet. Zijn gedrag wordt steeds meer geleid door de realiteit.
O p grond van zijn toenemende werkelijkheidskennis kan hij nu de wereld
overzien, voelt hij er zich beter in thuis en verschijnt deze hem niet meer
zo als gevaarlijk en vreesaanjagend. Wij zien dit ook bij een analyse van
de dromen. Kan de 6-7 jarige nog angstig dromen, dit vermindert steeds
meer bij het ouder wordende kind (15). Wij bemerken dit eveneens als
wij de doodsbeleving bezien. Afhankelijk van de godsdienstige beleving
en voorlichting zien we hoe het schoolkind dit thema steeds meer verstandelijk weet te overzien en te plaatsen, wanneer althans het gevoelsleven
normaal is uitgegroeid. Is bij het kleine kind doodgaan een scheiding van
thuis, het oudere kind ervaart, dat het leven geboren worden en sterven
is, dat dan afhankelijk van de levenswijze een plaats in de hemel — vagevuur of hel voor je klaar is, maar dat het lichaam achterblijft en begraven
wordt.
De morele groei
Hoe ontplooit zich het geweten bij het naar schoolgaande kind?
De kleuter leert van zijn ouders wat mag en wat niet. Het betreft hier
geen leren van algemene beginselen — tenminste gedurende de eerste
jaren niet — maar in deze bepaalde concrete situatie leert het b.v., dat
het daar en daar van af moet blijven, dat het dit en dat moet doen. De
geboden en verboden zijn belichaamd in de persoon van zijn ouders. Zij
functioneren als de dragers ervan. Iets mag niet, omdat zij het niet willen
en daarom is het fout, als men het toch doet. Bij de kleuter is er practisch
nog geen inzichtelijkheid in het waarom dit wel en dat niet.
In de schoolleeftijd verliest het geweten zijn typisch kinderlijke — situatieve gebondenheid. Wij zien de realistische momenten meer naar voren
komen n.l.: het inzicht in de algemeenheid der geboden en verboden. Het
kind behoeft a.h.w. niet meer situatie voor situatie uitgelegd te worden,
wat wel en wat niet mag. Het leert geleidelijk aan het algemene uit de
concreet gegeven ge- en verboden, leert deze ook toepassen en weet zichzelf hiernaar in meerdere of mindere mate te beoordelen. Het inzicht in de
ernst en zwaarte van de overtredingen is echter nog groeiend. Het heeft
immers nog geen vast waardenscala. Nu zijn nog vaak de reacties van de
buitenstaanders, opgeroepen door hun daden, medebepalend voor de ernst
van wat het gedaan heeft, of nagelaten heeft te doen. Het ziet dan ook
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wel in straf verdiend te hebben bij overtredingen, die het, als zij terecht
gegeven is, over het algemeen wel accepteert.
De gave uitgroei van het geweten is niet alleen gelegen in de toenemende ontwikkeling van het verstand, belangrijk is eveneens een goede
affectieve band met de ouders, omdat deze als de onderbouw fungeert
voor het zedelijk leven. Wij hebben boven gezien dat hoe kleiner het kind
is hoe meer de ouders als de verpersoonlijking van de normen gelden.
Vanuit de affectieve gebondenheid, die het kind met zijn ouders heeft, is
een ontplooiing en vorming van zijn geweten mogelijk.
De inhoud van het geweten, de waarden die nagestreefd worden bij het
schoolkind, komen steeds meer op het vitale en sociale plan te liggen,
iets wat ten nauwste samenhangt met hun wereldbeeld. Men eist van elkaar eerlijkheid in het spel, sportiviteit, flinkheid, zin voor kameraadschap.
De puerale periode
Wenden wij ons nu tot de tweede periode van de schoolleeftijd, de
kritisch-realistische ook wel puerale genoemd, lopend van plus minus 10
tot H jaar. Naar de in 1770 verschenen roman van Hermes heet deze
periode ook wel die der vlegeljaren. Deze drie benamingen geven ons al
enigszins een beeld van de te verwachten beschrijvingen. Het zijn jongens,
puers, zich gedragend als vlegels, wier verstandelijke ontwikkeling in een
kritisch-realistische zin verloopt. Het is de leeftijd waarin scherp het sexeverschil doorleefd wordt, niet op grond van de primair sexuele kenmerken,
maar op grond van het verschillende gedrag en de belangstelling, die we
zien bij jongens en meisjes. Het is ook in deze fase, waarin statistisch
aangetoond kon worden, dat de meeste meisjes liever jongens zijn. (16)
Geen jongen zal „met grieten gaan spelen". Met grote minachting kijkt
hij, vooral in clubverband, op het vrouwelijke geslacht neer. „Ze kunnen
niets, ze mogen niets en ze durven niets". Bij het ruzie maken steken ze
haar tong uit of trekken elkaar aan de haren. De spelen van de meisjes
vindt hij flauw, kinderachtig. Het echte ravotten en stoeien, het boompje
klimmen, over muren klauteren, kortom het hele (kwa) jongensachtige
gedrag is belemmerd door haar kleding.
Bij de hiernavolgende typering van deze fase zullen wij met name het
wereldbeeld van de jongen nader bekijken, waar het meest praegnant de
kenmerken naar voren komen. Niet ten onrechte noemt men deze periode
ook die der vlegeljaren.
Doorleving van hun lichamelijkheid
Onderzoekingen van Frida Sack, geciteerd naar Ch. Bühler (17) —
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uitgestrekt over verschillende landen — hebben aangetoond, dat op deze
leeftijd het mortaliteitspercentage het laagste is van alle leeftijden en dat
er eveneens de meeste weerstand is tegen ziekten. Somatisch ondervinden
de jongens geen belemmeringen. Zij doorleven hun eigen lichamelijkheid
positief, krachtvol, als een onuitputtelijke energiebron. Deze fase kenmerkt
zich door vitaliteit, levenslust, krachtsgevoel en durf. Het onderzoek van
H.Hetzer, geciteerd naar Ch. Bühler ( 18), wees dan ook uit, dat juist
op deze leeftijd het meest gepocht wordt, dat dan scheldwoorden als lafaard de jongens diep kwetsen. Het zijn pochers, opscheppers, levend in
rivaliteitsverhoudingen. „Jij durft het niet, je bent net een meisje, ik heb
hem gevloerd". Dit zijn typische zinnen in deze periode. De wereld is
voor hen een onbegrensd terrein van mogelijkheden, van aanlokkelijke
maar met spanning beladen situaties, b.v. appels wegpakken, belletje
trekken, vuilnisemmers omverschoppen. Hun beroepswens, hoe veranderlijk ook, heeft steeds dit ene voor ogen iets groots te doen: vliegenier, buschauffeur, motorracer, stuurman worden op de grote vaart, om de wijde
zeeën te bemeesteren etc. In al deze wensen komt één gemeenschappelijke
trek naar voren: het veroveren van de zichtbare ruimte. Men bemerkt deze
bemeesteringszucht b.v. ook uit de inhoud van hun zakken: een zakmes,
waarmee zij weerbarstig materiaal aan zich ondergeschikt maken, waardoor zij hun bewegingsmogelijkheden vergroten. Verder touw, verroeste
spijkers, postzegels, knikkers, en vele andere prullaria, die middelen zijn
om zichzelf te handhaven in het contact met anderen, om zijn actieveld te
vergroten en om indruk te maken. In het bezit van postzegels en gebruiksvoorwerpen uit andere landen wordt eveneens een zeker machtsgevoel
doorleefd, alsook een bepaalde vorm van contact (Beets 19).
Laten wij nu zoals ook bij de naief realistische periode enkele facetten
nagaan.
De verstandelijke

ontwikkeling

Het is in deze jaren dat de persoon van Sinterklaas, de verhalen over
de ooievaar, de kinderen niet meer weet te overtuigen; zij willen de nuchtere zakelijke werkelijkheid. De gevoelsbinding tussen het kind en het
andere vermindert, doordat de kenfuncties niet meer zo situatief gebonden
zijn. Kroh (20) omschrijft deze verandering als volgt: die Unmittelbarheit
der Verbundenheit mit den dinghaften Gegebenheiten seiner näheren
Umwelt" gaat verloren. Het is op deze leeftijd n.l., dat we de abstractie
manifest tot uiting zien komen in hun denkleven. Oberer noemt dit: „Abstraktes Denken im Bereich des Realen". De puer is in staat om temidden
van meerdere concrete voorwerpen b.v. roos-aardappel-boom een alge196

meen kenmerk te zien, zodat soortbegrippen op deze leeftijd gaan verschijnen. (Zie intelligentie-test van Terman-Merrill, jaar XI-6). Hij
neemt dus meer distantie ten aanzien van het hem omringende, hij laat
het niet meer zo maar op zich af komen zoals in de naieve fase, maar
staat er kritisch-beoordelend en zonodig veroordelend tegenover. Deze
instelling kon duidelijk beluisterd worden in een gesprek tussen twee
meisjes van ongeveer elf à twaalf jaar. ,,Heb jij wel eens in een auto gezeten?" vraagt de een. De ander antwoordt: ,,Ιη de grote vacantie, toen
we met de hele familie op reis gingen naar oom en tante." „O, maar ik zit
er bijna iedere dag in," zegt de eerste op een ietwat opschepperige toon.
Er is even een stilte maar dan repliceert de tweede: „Ja, maar jouw vader
heeft ook een auto." De trots die het eerst sprekende meisje in zich op
voelde komen, omdat zij meer in een auto gezeten had, werd door deze
laatste opmerking zwaar aangetast. In de naief realistische fase zou men
deze opmerking zeker niet gehoord hebben. Het tweede meisje zou dan
alleen maar stil hebben gestaan bij het feit minder in een auto te hebben
gezeten, maar zij zou niet in staat geweest zijn de reden ervan te ver
melden; nu doorziet zij de situatie en weet deze verstandelijk te verklaren.
Het socio-affectieve

leven

In het sociaal gedrag is er een wijziging te bespeuren ten aanzien van
thuis i.e. zijn familie. Enerzijds treedt er een verzakelijking op in de con
tacten, anderzijds is de jongen thuis a.h.w. uitgekeken. Laten wij deze
beide momenten nader bekijken. W a s met name bij het kleine kind een
sterke affectieve band met thuis noodzakelijk, bij de zuigelingen zelfs een
lijfelijke, in de puerale periode en met name bij de jongen zien wij een zich
verzetten tegen affectieve uitingen, wanneer die b.v. door moeder of
vrouwelijke familieleden gevraagd worden. Een hand geven aan familie of
kennissen, het krijgen van een kruisje 's avonds, het geven van een nacht
zoen zijn gruwelen, vooral wanneer er vreemden bij zijn. Daar schaamt
hij zich voor. Een grote jongen doet dat immers niet. Dit laatste toch is
nu juist wat hij wil zijn. Bij de vermindering van affectieve gedragingen
zien wij een sterke toewending tot het mannelijke bestaan, te weten tot
zijn vader. De vitale, expansieve zijnswijze, overlopend van bruisende
energie, verdraagt de geborgenheidsbeleving, die de moeder geeft, niet
meer. De moeder is het symbool van het thuiszijn, zij is de zorgende
figuur. De vader daarentegen vertegenwoordigt het buitenzijn, hij treedt
iedere morgen in de arbeidende wereld, dit is weerstanden overwin
nend (21 ). Hij belichaamt derhalve idealen als kracht, sterkte, die vooral
bij de jongens van deze leeftijd aanslaan. Daarnaast zien wij de losmaking
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van thuis in het meer op straat leven. Hier liggen immers de waarden, die
hij wil verwezenlijken. Hij is thuis a.h.w. uitgekeken, het kan hem niet
meer bekoren, zodat hij er uittrekt. Hij zou eigenlijk alleen thuis willen
zijn om te eten, te slapen en om zijn huiswerk te maken.
Wij hebben in het begin van onze beschrijving van de puerale periode
gezien hoe zij de zichtbare ruimte willen veroveren, zoals wij dit o.a. ook
kunnen bemerken aan wat zij lezen. (J. Nowee, Jules Verne, Karl M a y ) .
Zij zijn levensveroveraars, uit op ontdekkingstochten, op zoek naar het
nieuwe, het onbekende, het vreemde dat hen aantrekt en spanning geeft.
Het thuiszijn, het veilig geborgen zijn in de familie, biedt hun dit niet, zij
vervelen zich, zij maken er zich van los en trekken er op uit. Daarbij komt
de puer echter in botsing met huiselijke regels en geraakt hij zodoende in
een enigszins ambivalente instelling ten aanzien van zijn vader. W o r d t
deze juist op deze leeftijd sterk positief beschouwd, zoals wij boven reeds
beschreven, anderzijds is de vader ook de eisende en zonodig straffende
instantie.
Op straat verwezenlijkt de puer zich, levend in groepsverband, zij het
wel met een sterke onderlinge rivaliteit, zoals de onderstaande tabel, in
percentages weergegeven, ontleend aan H. Hetzer en geciteerd naar Han
sen (22), aantoont:
Leeftijden:

Geslacht:

Neutraal samenzijn:

2— 3
3— 6
6—10
10—H
10-И

j . en m.
j . en m.
j . en m.
jongens'
meisjes

8
40
H
4
6

Overheersing:
92
52
47
10
22

Rivaliteit:

—
8
30
86
72

Terwijl de meisjes meer in vriendschapsverband bepaalde, steeds terug
kerende (traditiegetrouwe) spelen doen, waarbij de onderlinge rivaliteit
minder is, is dit laatste opvallend bij de jongens. Een neutraal samenzijn
in het spel, zoals we dit op een leeftijd van 3—6 jaar zien, ontbreekt
practisch. Zij zijn opgenomen in een groep als gelijkwaardigen (weinig
overheersing ) echter met onderlinge sterke wedijver.
Vanwege lichamelijke en geestelijke eigenschappen uitgekozen tot lei
der, de primus inter pares, stelt deze de algemene spelregels op, waaraan
elke jongen zich moet houden, op straffe van uitstoting uit de groep, zij het
wel dat het opstellen der spelregels in min of meer gezamenlijk overleg
pleegt te gebeuren. Is er bij de jongen dan meer het voetballen, het soldaatje spelen, het avonturierend de bossen intrekken, het kamperen met
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kampvuur, bij het meisje zien wij meer het spel als vorm van samenzijn,
b.v. het handballen.
In de bendevorming ontlaadt de jongen zijn sterke vitaliteitsdrang, zijn
expansiezucht. Vandaar de belangrijkheid van een harmonisch geef en
sterk lichaam. Het is juist op deze leeftijd, dat de vitale mogelijkheden
het meest uitgebuit worden, zoals Calon schrijft: „Kracht is dan ook de
maatstaf voor hun waarderingen" (23). En met het terugdringen van de
affectiviteit kunnen zij hard, koud zijn jegens de minder bedeelden: het
kreupele vrouwtje en de man met de bochel. Het is ook in deze fase, dat
de onderwijzer overwicht moet hebben, zich uitdrukkend in zijn lichamelijke gestalte, wil hij gezien zijn. Een onderwijzer, die geen orde kan houden, heeft bij deze jongens een hel.
In hetbovenstaande is meer de nadruk gelegd op de beschrijving van de
ontwikkeling van de jongen. Terloops werd hier en daar wel de aandacht
expliciet gevestigd op het meisje. Nu zal ook met name in de vrije tijdsbesteding, in de houding en waardering ten opzichte van thuis, in het
sociale zich binden, zoals we al enkele malen gezien hebben, het verschil
naar voren komen tussen de jongen en het meisje. Zij is minder zakelijkkritisch ingesteld, maar blijft meer persoonlijk gebonden aan thuis, vertoont daardoor ook niet die verzetshouding ten opzichte van de door de
ouders vastgestelde eisen. Alhoewel ook zij buitenshuis in groepsverband
leeft, is deze band veel losser dan bij de jongen, daar zij meer op een
wederzijdse sympathie berust en niet primair op zakelijke doeleinden. Lang
niet zo duidelijk als bij de jongen zien wij hier een onderscheid tussen de
twee fases in de schoolperiode.
De morele groei
Ten aanzien van de ontwikkeling van het zedelijk inzicht zien wij geen
essentieel nieuwe kenmerken naar voren komen. Hoewel er geen sprake
is van eenzelf-ontdekte waardenschaal, is de puer door de ontluiking van
de kenfuncties — oordeel, critiek en abstractie — wel steeds minder aangewezen op de ander i.e. zijn ouders bij een morele beoordeling. Hij kan
steeds meer zelf uitmaken of dat wat hij gedaan heeft goed of fout is en
in welke mate, zij het wel dat hij nog steeds beschikt over een conventionele moraal.
Wanneer wij in het bovenstaande een globaal overzicht gegeven hebben
van de groei der diverse functies en gedragswijzen, dan willen wij nu
bezien wat de kinderpsychologische literatuur schrijft over ontsporingen
in deze periode. Wij wenden ons tot de „Psychopathologie des Alltagsleben" van het schoolkind.
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Gedragsanomaliën
Uitdrukkelijk stellen wij vast, dat wij hier geen beschouwingen over
het ontwikkelingspsychopatische of neurotische kind geven. Nu is het in
de practijk vaak niet zo gemakkelijk na te gaan of het gedrag behoort tot
het normale of dat dit gerekend moet worden tot het abnormale. Speelt
enerzijds de ernst en de frequentie van het gepleegde een rol, anderzijds
moeten wij met name dit gedrag zien in het licht van de hele persoonlijkheidsstructuur. W a t bemerken wij dan ten aanzien van baldadigheden,
stelen en sexueel wangedrag?
Bendevorming en kwajongensstteken
In de schoolperiode en met name in de puerale fase zagen wij hoe de
jongen in groepsverband, in benden is opgenomen. Extrovert levend
kunnen zij kattekwaad uithalen, wat hun van binnen nog weinig beroert.
Het is op deze leeftijd, dat een sterke activiteitszucht en geldingsdrang
de jongens overmeestert. De een wil nog gewaagdere bravourstukjes uithalen dan de ander. Bovendien, wanneer de jongen opgenomen is in een
groep, kunnen groepsbelangen praevaleren, waar de jongen misschien
zelf niet achterstaat, maar waar hij echter niet voor uit durft te komen
uit angst dat hij anders b.v. uitgelachen zal worden. Juist op deze leeftijd
zijn puers immers gevoelig voor scheldwoorden als lafaard, moederskindje
etc. Zo kan het gebeuren dat zij kwajongensstreken uithalen alleen uit
angst anders afzijdig te staan. Daarnaast zijn er nog meerdere factoren,
die een rol spelen bij de verklaring hoe een bepaalde jongen tot die en
die kwajongensstreek is vervallen. Wij hebben reeds gezien dat de vorming van zijn persoonlijk geweten nog steeds in ontwikkeling is, zodat
diens stem eerder tot stilzwijgen gebracht kan worden dan b.v. bij een volwassene. In de groep opgenomen kan hij, bevangen door een idee, vaak
niet voorzien, wat de consequenties van het gepleegde zijn. Wanneer hij
later tot bezinning geroepen c.q. gekomen is, kan hij het onjuiste van
zijn handeling doorzien. Als laatste zij nog vermeld dat het zich affectief
inleven in de ander nog in hoge mate ontbreekt; zij kunnen daardoor
soms veel kwetsender zijn dan zij in feite zelf willen.
Bezien wij nu vervolgens nog het stelen en de psycho-sexualiteit.
Het stelen
Het is duidelijk, dat wij bij het kleine kind nog geen strenge normen
in deze mogen aanleggen, omdat het inzicht in het verschil tussen mijn en
dijn niet groot is. Anders wordt dit in de schoolleeftijd. Nu weet practisch
ieder kind dat het van de bezittingen van de medemens moet afblijven.
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Hier is de gewetensfunctie voldoende ontwikkeld om als barrière te gelden
tegen de heb-instelling.
Wanneer een kind echter iets wegpakt en wij voor de vraag staan in
hoeverre dit als normaal c.q. als abnormaal gewaardeerd moet worden,
kunnen wij, wetende wat het kind steelt, met wie, bij wie, hoe vaak en
wat het met met gestolene doet, een inzicht krijgen in zijn persoonlijkheidsstructuur.
Als wij nu de vraag stellen of stelen bij een normale ontwikkeling vrij
frequent voorkomt, zijn wij geneigd deze vraag ontkennend te beantwoorden. Bij bestudering van de handboeken van Gesell, Hansen, Hurlock
e.a. vinden wij enkele algemeen gestelde notities. Zij wijzen bij het kind in
de lagere klassen op het nog zwak functionerende geweten en bij het kind
in de hogere klassen op de negatieve beïnvloeding, die er in deze van de
groep kan uitgaan.
Ontwikkelingspsychologisch ziet men bij het kind, dat pas op school is,
hoe het iets weg kan pakken als symptoom van een nog sterke hebinstelling, terwijl de kracht van het geweten, (het inzicht is gemeenlijk
wel aanwezig) nog te zwak is. Het kind ziet iets moois liggen, iets wat
het graag zou willen hebben, b.v. op school en voordat het beseft, wat het
doet, is het voorwerp al gepakt. Nog onschuldiger is gemeenlijk de bevrediging van hun snoeplust, b.v. het pakken van een snoepje, dit temeer
als er zo veel voorradig zijn. Z e weten wel, dat ze ook van snoepjes af
moeten blijven zonder toestemming van hun moeder, maar door het grote
aantal vinden zij het nu toch minder erg dan wanneer er b.v. maar 'n
paar waren.
Bij het ouder wordende kind is de werking van het geweten groter
geworden, maar gemeenlijk ook de kracht van zijn verlangen. Vaak zal
het gestolene een teken zijn van de nederlaag, doordat het verlangen
overwonnen heeft. Z o b.v. ook wanneer het een mooi zakmes in een
winkel ziet liggen. De puber weet nu wel, dat stelen niet mag, dat hij de
bestolene in min of meer ernstige mate kan benadelen, maar de gewetensstrijd is te groot voor hem, het verlokkende trekt hem net iets te veel en
hij bezwijkt. Bovendien is dit mes dan weer een belangrijk voorwerp in
zijn zelfhandhavingspoging in het contact met derden.
Veel van wat in deze phase gepakt wordt, zal in dit licht gezien moeten
worden. Puers zijn immers jongens, die zeer gevoelig zijn voor onderlinge
waardering. Het zijn opscheppers en door middel van talrijke voorwerpen
kunnen zij hun machtssfeer versterken. Meer dan eens zullen zij op
„strooptocht" gaan in gezelschap van anderen. Het samenzijn heeft iets
verlokkends, men durft dan meer en men wil zich niet laten kennen door
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een ander. Het gestolene zal dan meer dan eens niet alleen gewaardeerd
mogen worden naar zijn feitelijke bruikbaarheid maar ook gezien moeten
worden als middel tot, als bewijs voor zijn durf.
Psychosexueel

gedrag

W a t zien wij op deze leeftijd voor sexueel (wan-)gedrag ?
Voor de puberteit is de mogelijkheid reeds aanwezig om te komen tot
een genitale lustbeleving. De driftmatig verankerde aantrekkingskracht
ten aanzien van de andere sexe, de voortplantingsdrift is echter nog niet
manifest in het psychische aanwezig. Of wij de lustbelevingen van de
kinderen via hun genitaal opgewekt, nu sexueel mogen noemen of niet,
is een vraagstuk, welks beantwoording afhankelijk is van de inhoud, die
men aan het begrip sexualiteit wil geven. Freud (24) schrijft, dat het kind
vanaf het begin van zijn leven ..ein reichhaltiges Sexualleben" heeft. Met
name kan bij de kleuter in de fase van de lichaamsontdekking het „hervorragender Teil" de aandacht trekken, kan het als speelobject gaan dienen
en zo secundair meer gespecifeerde lustgevoelens oproepen. Men kan dit
gedrag, vaak als klacht geformuleerd, bij moeders vernemen. Toch is het
een veel voorkomend gebeuren en mits niet te langdurend meestal niet als
abnormaal te beschouwen. Wanneer deze tactiele aanrakingen de vorm
aannemen van frequent ermee gaan spelen en b.v. de gehele schoolperiode
in beslag nemen, dan wijst dit altijd op gestoorde kinderen. Rümke (25)
zag dit alleen bij neurotische, psychopatische en met name bij oligophrene
kinderen.
W a t vermeldt de ontwikkelingspsychologie nu van de sexualiteit ? Busse
(geciteerd naar Hansen) heeft onderzoekingen gedaan bij de hogere scholieren naar het lezen van „Schundlektur". Hij vond dat in de zesde klas
13,9 % en in de achtste klas 56,6 % van de jongens meer dan 10 boeken
van bedenkelijke allure gelezen hadden. Kinsey (26) die in Amerika uitgebreide statistische onderzoekingen heeft gedaan naar het sexueel gedrag
van de „human male" en „human female", heeft in zijn studie ook de groei
en bevredigingsvormen van de prae-adolescent bestudeerd. Het bleek
hem daarbij, dat in de jaren van 8—13 sexuele spelletjes vrij veel plaats
vinden. De belangstelling gaat overwegend meer uit naar homosexuele
dan naar heterosexuele handelingen. Het elkaar tonen van de genitaliën
vormde wel de hoofdzaak van hun gedrag, verder het betasten etc. In
zijn onderzoekingen ten aanzien van de frequentie van dit soort gedragingen bleek de verhouding jongens en meisjes op 5 : 1 gesteld te kunnen
worden.
Van Nederlandse onderzoekingen zijn ons geen gegevens bekend.
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Het lijkt ons wel gewenst even dieper in te gaan op de achtergronden,
die dit gedrag kunnen oproepen. Het is gemeenlijk niet alleen het zoeken
naar lustbeleving, dat leidt tot dergelijke handelingen. Puers zijn levensveroveraars en op deze leeftijd weten zij b.v. reeds uit ervaring, dat zij
pratend over deze materie, de volwassenen meestal op hun hand hebben.
Dit gebied is o.a. middel om te komen tot een zelfwaarderingsgevoel, zoals
dit ook duidelijk blijkt bij het vertellen van schuine moppen. Zij voelen
zich dan groot, volwassen. Immers het sexuele is het terrein bij uitstek van
de volwassenen. Daarnaast is er veel begrijpelijk uit hun ontdekkingstochten. Met name in culturen, waarin dit thema totem en tabu is, zal het
de nieuwsgierigheid sterker prikkelen dan op andere terreinen, waarin
men zich vrij kan bewegen. Nu is het zo, dat hij, die het meeste durft, in
het brandpunt van de belangstelling staat en om niet achter te blijven, ja
zelfs om hem te overtreffen haalt de ander nog grotere bravourstukjes uit.
Het zal de lezer duidelijk zijn, dat met het bovenomschrevene de schoolperiode niet uitgeput is. Wij hopen echter wel enkele wezenlijke kenmerken ervan naar voren te hebben gebracht, noodzakelijk voor ons verder
onderzoek.
De toenemende beïnvloeding van de school met haar vorming door de
vakken, die daar geleerd worden, de groeiende realiteitsaanpassing, die
zijn hoogtepunt krijgt in de kritisch-realistische fase, de steeds groter
wordende onafhankelijkheid van thuis, de verrijking van de contacten door
en in de omgang met leeftijdsgenoten, deze aspecten vormen alle mede
deze fase tot die van het schoolkind.
Vanuit het inzicht van het in dit hoofdstuk beschrevene zullen wij de
door ons onderzochte gevallen in het laatste hoofdstuk bestuderen. Zo
immers is het mogelijk een verantwoord juist beeld te krijgen van hun
persoonlijkheidsstructuur en te zien of en hoe zij zich afwijkend vertonen
ten aanzien van het „normale" schoolkind.
In het volgende hoofdstuk dienen wij ons echter eerst af te vragen hoe
het staat met de erfelijkheid bij deze kinderen. Als zij afwijken van het
normale schoolkind moet ook de vraag gesteld worden of de stoornissen
al of niet door overerving verkregen zijn.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

W . Zeller: Der erste Gestaltwandel des Kindes.
H. Hetzer: Die seelischen Veränderungen des Kindes bei dem ersten Gestaltwandel.
A. Kern: Sitzenbleiberelend und Schulreife.
Zie G. Strebel: Ist das Kind schulreif, blz. 6—7.
A. Gesell: The child from five to ten. blz. 89.
Zie Ch. Bühler: Kindheit und Jugend, hfd.stuk III.
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7.
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9.
10.
11.
12.
13.
H.
15
16.
17.
18
19
20.
21.
22.
23.
24
25.
26.

204

О . Kroh Psychologie des Grundschulkmdes. blz. 77.
S. Freud Drei Abhandlungen zur Sexualtheone. bid. 78.
W . Hansen Die Entwicklung des kindlichen Weltbildes.
H. Muchow Flegeljahre.
N Beets De grote jongen.
L Oberer Untersuchungen über die Entwicklung intellektueller Funktionen im
Schulalter bid 299.
Zie o.e. bid 176.
Zie Ch. Buhler Practische Kmderpsychologie. blz. 125.
Zie in deze b ν de tabel, die Jersild (Child Psychology, bid. 437) ontleent aan
J. Foster en J. Anderson.
Zie E. Hurlock Developmental Psychology, bid 163
Zie Ch. Buhler Practische Kmderpsychologie blz. 130
Zie Ch Buhler Practische Kinderpsychologie blz. 130.
Zie o.e. hoofdstuk VII.
Men zie zíjn beide werken van de Psychologie van de Grundschulkinder en van de
Oberstufe, waar dit uitvoeng m wordt beschreven.
Zie F . Buytendijk de Vrouw, deel V .
Zie W . H a n s e n o c . 417.
P. Calón De Jongen bid. 12.
Zie S. Freud D n e Abhandlungen zur Sexualtheone.
H. Rumke Studies en voordrachten over Psychiatrie, blz. 159.
Α. Kinsey Sexuele Gedragingen van de man. hfd. V .

HOOFDSTUK V

ERFELIJKE B E Ï N V L O E D I N G
Bij het nagaan van de levensgeschiedenis van de 25 kinderen, die
gedurende hun kinderjaren in een internaat werden opgevoed, bleek dat
12 kinderen geboren waren uit een buitenechtelijke verhouding, waardoor
de figuur van de verwekker voor ons bij het onderzoek als een onbekende
moest worden opgenomen. Terecht kan men zich daarom de vraag stellen
of en in welke mate de voor ons onbekende (biologische) vader via
erfelijke overdracht van mogelijk belang is geweest voor het ontstaan van
de huidige défectueuse persoonlijkheidsstructuur van de kinderen. Het is
immers mogelijk dat zij in aanleg al min of meer voorbestemd waren om
scheef uit te groeien. De paedagogische beïnvloeding door deze vaders
hoeft men niet in beschouwing te nemen, omdat deze kinderen of van de
geboorte af in een internaat opgenomen zijn of bij hun ongehuwde moeder
thuis verbleven. Ons rest dus de vraag te beantwoorden van de erfelijke
belasting bij deze kinderen en dan alle consequenties te bezien, die dit
heeft voor de verdere uitgroei en opvang.
Deze probleemstelling dringt temeer, omdat diverse onderzoekers hier
te weinig oog voor gehad hebben. Zo hebben b.v. Kretschmer ( 1 ) alsook
S. Pinneau (2) ernstige critiek geleverd op de onderzoekingen en de
daaruit getrokken conclusies van R. Spitz (zie bid. 15), daar zij van
mening waren dat Spitz te weinig oog had voor een mogelijke erfelijke
beïnvloeding.
In het hierna volgende willen wij derhalve nagaan welke argumenten
wij kunnen aanvoeren ter beantwoording van deze kwestie :
Ten aanzien van de door ons onderzochte kinderen kunnen wij het
volgende stellen :
1. Niet alle kinderen, die vanaf de geboorte in een tehuis werden opgevoed, stamden uit een buitenechtelijke verhouding. Zoals wij boven
gezien hebben was dit maar bij 12 het geval. Van de overige 13
kinderen waren echter niet alle vaders bij het onderzoek te betrekken,
daar sommigen dood of gescheiden waren en het kind toegewezen was
aan de moeder of aan pleegouders. In totaal waren de vaders van de
volgende 7 kinderen (Casus VII - XIII - XVII - XVIII - XIX - XX XXIII) wel mede te onderzoeken.
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2.

3.

4.

5.
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Alleen bij de vaders van Casus XVIII en XX meenden wij op grond
van de gezinsanamnese wel verantwoord te kunnen stellen dat zij bepaalde abnormaliteiten in hun gedrag en levensinstelling vertoonden,
dit in tegenstelling met de vaders van de 5 andere kinderen. Toch
bleek bij het onderzoek dat alle voormelde 7 kinderen overwegend met
de overige onderzochte kinderen overeenstemden, waarvan de vaderfiguur onbekend was en dat er ook geen uitgesproken grote verschillen
waren in karakterologische structuur bij de zoeven besproken 7 kinderen. Dit pleit derhalve zeker tegen het op erfelijke gronden aannemen
van de stoornissen van deze kinderen.
In de literatuur zijn vele voorbeelden bekend van normale gezonde
kinderen, die uit gezonde families stammen en die op grond van bepaalde externe redenen b.v. ziekte van de moeder, op latere leeftijd in
een tehuis werden opgenomen, welke kinderen een soortgelijk gedrag
gingen vertonen als de kinderen die er reeds vanaf de geboorte vertoefden. Het milieu roept hier de gedragsstoornissen op en bepaalt
— mede afhankelijk van de leeftijd van opname — de ernst dezer
stoornissen.
Nauw samenhangend met voormeld punt zijn de ervaringen die betrekking hebben op kinderen, die bij de geboorte in een internaat
werden geplaatst en waarbij b.v. op 1 of 2 jarige leeftijd een wijziging
in hun omgeving werd doorgevoerd en wel in deze zin dat deze kinderen werden toevertrouwd aan liefdevolle moedersubstituten.
Wanneer dit geruime tijd voortduurde, verdwenen de grondstoornissen. In het literatuur-hoofdstuk hebben wij hiervan verschillende
voorbeelden kunnen geven.
Een zeer belangrijk gegeven lijkt ons de grote eenvormigheid der
verschijningsvormen bij deze kinderen, iets wat de meeste onderzoekers
in vele landen en gedurende enkele decennia al opviel. Dit punt maakt
het zeker niet aannemelijk dat de stoornissen terug te voeren zijn op
aanlegfactoren. In deze vermeldt Roudinesco (3), die in opdracht van
het internationale kindercentrum een onderzoek naar het hospitalisme
in Frankrijk heeft ingesteld, dat een tweede soortgelijk onderzoekingsteam — buiten haar weten om — in Engeland werkzaam was en dat
de uitkomsten van beide rapporten waren dat de kinderen „show
similar needs".
Deze slotconclusie van punt 4, alsook de overige punten bevreemden
ons niet meer zo, daar wij sinds geruime tijd een beter inzicht gekregen
hebben in de betekenis van het gezin voor het kleine kind, alsok in
de „basic needs" van het kleine kind.

Voormelde argumenten pleiten ons inziens sterk tegen een al te eenzijdige overwaardering van de erfelijk bepaalde gestoordheid van deze
kinderen. Toch zouden wij niet willen ontkennen dat de mogelijkheid
bestaat dat bij sommige kinderen inderdaad een ongunstige aanleg gegeven
is, waarmede men bij het onderzoek en de follow-up studie rekening dient
te houden. Zowel de ernst van de stoornis alsook de „keuze" van de
uitingsvormen kunnen er vermoedelijk dan een gevolg van zijn. Het blijkt
immers, dat, hoewel men bij alle kinderen kan spreken van een „maternal
deprivation", de verwerking individueel verschillend is. Anderzijds moet
men echter ook hier weer rekening houden met het verschil in omgeving
bij vele kinderen. Het ene kind is immers in een grotere groep geplaatst
dan de ander, de een heeft een veel sterkere band met de groepsleidster
c.q. moedersubstituut dan het andere kind. Zo zijn er diverse factoren die
paedagogisch van invloed zijn. Deze zijn ons maar ten dele bekend, daar
wij de kinderen in hun schoolleeftijd onderzocht hebben en het ons niet
mogelijk was de opvoedingssystemen in de diverse internaten nauwkeurig
te leren kennen.
Hebben wij in het voorafgaande met name onze aandacht gericht op
een mogelijke erfelijke belasting van de zijde van de vader, de figuur van
de moeder verdient in deze eveneens onze belangstelling en dit temeer
omdat 12 van hen zonder gehuwd te zijn het moederschap hebben gekregen. Hoewel dit op zich nog geen „psychiatrie symptom" (4) behoeft te
zijn, zien wij in de practijk echter zeer vaak dat deze moeders in meerdere
of mindere mate ernstig affectief gestoord zijn (5).
Wanneer wij deze 12 moeders nader bezien, dan is het zeer aannemelijk
dat minstens 4 van hen ernstig gestoord zijn (Casus I - III - IX en X I V ) .
Toch bleek bij nader onderzoek dat ook deze kinderen in grote lijnen
hetzelfde beeld vertoonden als de overige kinderen.
De punten 2, 3, 4 en 5 die wij boven naar voren gehaald hebben als een
contra-argument tegen een overwaardering van een mogelijke van de
vader stammende erfelijke belasting, hebben een zelfde waarde ten aanzien
van de moederfiguur.
Wij mogen dan ook ten aanzien van de beide ouderfiguren de mogelijkheid niet uitsluiten dat zij in bepaalde gevallen een erfelijk belastende
invloed hebben uitgeoefend op de door ons onderzochte kinderen.
In dit verband moge opgemerkt worden dat er nog twee vraagstukken
blijven :
1. Als een der kinderen een gestoorde vader of moeder heeft, in hoeverre
mogen wij dan de stoornissen bij het kind als overgeërfd zien ?
2. Wanneer zelfs een gestoorde erfelijkheid niet uit te sluiten is, dan
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blijft toch nog altijd de eenvormigheid in de grondstoornis bij deze
kinderen staan, zodat men zich afvraagt wat bewerkt de erfelijkheid
en wat het milieu?
De vraag echter wat nu precies onder erfelijke belasting verstaan moet
worden, hebben wij nog niet aan de orde gesteld.
In het voorafgaande hebben wij eigenlijk onderzocht of de stoornissen
niet reeds in de aanleg gegeven zouden kunnen zijn en wij hebben gemeend
deze vraag overwegend te moeten ontkennen. Het zal nu blijken dat wij
ook van de zijde van de erfelijkheidsonderzoekers steun krijgen.
Het is bekend dat sommige geestesziekten alleen of in sterke mate
erfelijk bepaald zijn. Men denke b.v. aan de endogene manisch-depressieve
psychose of aan de schizophrénie. Ook bepaalde karaktertrekken zoals het
hysterisch karaktertype alsook de intelligentie (b.v. de debilitas mentis)
kunnen in aanleg reeds gegeven zijn. Toch blijkt hoe ook hier de omgeving
nog paedagogisch vormend kan werken. De aanleg mag men in normale
gevallen niet zien als een star, onveranderlijk patroon, waartegenover de
omgeving machteloos staat, omdat het zich automatisch zo zou moeten
ontwikkelen. Er zijn disposities gegeven, mogelijkheden van reactievormen.
De aanleg praedisponeert tot bepaalde belevingen. Er is een genotypische
reactiebreedte (6), waarboven men niet vermag te komen. Er is dus inderdaad een beperking van mogelijkheden gegeven, maar er is een „speelruimte". Meermalen kan men in de literatuur lezen hoe b.v. een imbeciel
door goede zorg en juiste scholing 15 of 20 punten weet op te lopen in
een intelligentietest. Eveneens kan men casuïstiek overleggen (7) waarbij
het genezingsproces van meer of minder ernstig gestoorde geestesziekten
wordt beschreven.
In de aanleg zijn richtingaanwijzers gegeven, maar deze zijn relatief
conditionnerend. De menselijke ontwikkeling is niet alleen bepaald door
de aanleg (nativisme), ook niet alleen door de buitenwereld, waarbij de
menselijke psyche bij de geboorte dan wordt voorgesteld als een tabula
rasa (empirisme), maar aanleg en omgeving zijn momenten binnen de
persoonlijkheid, hanteerbare grootheden ( 8 ), die in hun invloed en bepaling
afhangen van de „plaats" en betekenis die zij krijgen van het ik.
Derhalve menen wij langs tweeërlei wegen aangetoond te hebben, dat
het o.i. niet als verantwoord voorkomt de stoornissen bij de door ons
onderzochte kinderen als reeds in aanleg gegeven te zien. W e l willen wij
de mogelijkheid niet uitsluiten, dat er bij bepaalde kinderen een storende
erfelijke aanleg aanwezig is, met alle gevolgen vandien voor de verdere
ontplooiing. Maar de literatuurinzage van deskundigen, alsook een nauwgezette studie van het gedrag van deze kinderen in de internaten, pleiten
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tegen een eenzijdige visie Vandaar dat wij de m het begin gestelde vraag
of de voor ons onbekende verwekkers van uitsluitende betekenis geweest
zijn bij de huidige défectueuse persoonlijkheidsstructuur der kinderen in
grote lijnen ontkennend menen te mogen beantwoorden.
1
2
3
4
5
6
7
8

E Kretschmer Der affektive Kontakt biz 8
S Pinneau The infantile disorders of hospitalism and anaclitic
J Roudinesco Responses of young children to separation from
M Schmideberg Psychiatric social Factors in young unmarried
С Trimbos Zorgenkinderen hfd IV
Geciteerd uit J Zuring Het gezinsleven der Schizophrenen blz
Zie b ν R van Helsdingen Beelden uit het onbewuste
M Sechehaye Symbolic Realization
L ν d Horst Aanleg en beleving blz 257
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HOOFDSTUK VI
ENKELE GEZINSPSYCHOLOGISCHE NOTITIES
In de literatuur wordt bij de bespreking van het hospitalisme overwegend de aandacht geschonken aan de „maternal deprivation". Terloops
hebben wij in deze vroeger al eens gesteld, dat ons dit niet als volledig
verantwoord voorkomt, daar men n.l. de moeder niet los mag maken van
het gezin, waarbinnen zij moeder is. In dit hoofdstuk willen wij nu onze
aandacht richten op het gezin, op de vader, moeder, broers en zusjes,
alsook op het huis, dat zij bewonen. Wij wenden ons eerst naar het kind
dat de man vader en de vrouw moeder maakt.
De afhankelijke

neonatas.

De zin van de hulpeloosheid van de pasgeboren baby is één van die
vraagstukken, die ons midden in de problematiek van het „mystère familiale" (G.Marcel) voeren. Ieder onbevooroordeeld onderzoeker immers
vraagt zich bij het beschouwen van de neonatus af, hoe uit dit hulpeloos,
onmachtig „stukje mens" eens een volwassene kan groeien. De afstand
lijkt te groot, het verschil te opvallend. Bovendien wordt deze vraagstelling nog meer problematisch, als we de baby niet alleen vergelijken met de
volwassene, maar ook met het jong van de hogere dieren. Deze zijn n.l.
bij de geboorte in een veel verder gevorderd stadium van (dierlijke) zelfstandigheid en onafhankelijkheid van hun ouders. Waarom, zo luidt onze
vraag, moet de mens zo'n lange jeugdtijd doormaken, waarom moet hij zo
lang in afhankelijkheidsbetrekkingen leven met een ander i.e. zijn ouders
of plaatsvervangers, wil hij ten minste niet spoedig aan eigen onmacht
ten ondergaan. De neonatus kan toch in niets voor zichzelf zorgen. Voor
zijn bescherming tegen koude en warmte behoeft hij de ander. Uit zichzelf
kan hij geen voedsel bijeenhalen en dit tot zich nemen. Hij mist de typisch
menselijke communicatiemiddelen om zich kenbaar te maken en uitdrukking
te geven aan dat, wat hij wil en niet wil. Alleen een hulpeloos geschrei
staat hem ter beschikking. Het motorische omgaan met het onmiddellijk
voorhandene ontbreekt practisch, doordat én het sensorische én het motorische apparaat nog niet functioneren en op elkaar afgestemd zijn. Z o
zouden wij nog vele momenten kunnen opnoemen, om ons steeds helderder
voor ogen te halen hoe onvermogend de baby ís; misschien zou men zelfs
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mogen zeggen — en dit dan bedoeld in een psychologische betekenis —
hoe „onmenselijk" de baby nog is.
Het is van de zijde van de biologen vooral A. Portmann ( 1 ) geweest,
die zich met deze vraagstelling heeft beziggehouden. Deze onderzoeker,
bioloog uit Bazel, bemerkte bij zijn studie van het dierlijke leven, dat, hoe
hoger de soort was, waartoe het dier behoorde, des te langer de zwangerschap duurde. Bij deze pasgeboren dieren zag hij dan een relatief vergevorderde staat van onafhankelijkheid ten opzichte van hun ouders. Bij de
lagere diersoorten zag hij een vrij kortdurende zwangerschap en een grote
hulpeloosheid. Bij de mens zien wij in deze ontwikkelingslijn een duidelijke
terugval. Immers als hoogste „diersoort" zouden we nu de langstdurende
zwangerschap mogen verwachten en derhalve ook de grootste zelfstandigheid bij de geboorte. Niets is minder waar. Volgens Portmann zien wij
pas tegen het einde van het eerste levensjaar dat de „Menschähnlichkeit"
manifest wordt, zich uitend in een bepaalde status van de socio-affectiviteit,
van de rechtopgaande houding en van de eerste spraakuitingen. Zuiver
biologisch redenerend vraagt hij zich dan ook af, waarom de mens dit
eerste jaar ook nog niet in de uterus heeft doorgebracht. In feite wordt
derhalve de vraag gesteld : duurt de zwangerschap van de mens niet te
kort, zou deze — zuiver biologisch gezien — niet een jaar langer moeten
duren ? Hij beantwoordt deze vraag positief, zodat hij het eerste levensjaar — de „extra-uterine Frühzeit" noemt.
Ogenschijnlijk zijn de resultaten van deze onderzoekingen ten aanzien
van het door ons gestelde thema weinig verhelderend. Wij kunnen nu wel
de vraag stellen, hoe het met de menselijke ontwikkeling zou zijn gesteld,
als de foetus b.v. eens een jaar langer in de uterus zou kunnen doorgroeien. 'Zou de pasgeborene dan meer „menschähnlich" zijn?' Zou het
nu alleen maar een kwestie van verdergaande rijping van het centrale en
perifere zenuwstelsel zijn, van de zintuigen, etc?
In zekere zin is deze vraag onoplosbaar, omdat een dergelijke verlengde
zwangerschap niet voorkomt. Anderzijds menen wij wel, dat een antwoord
te geven is op grond van diverse empirische gegevens, die wij nu in het
kort willen weergeven.
1. In Indie werden op 9 oktober 1920 door dominee J. Singh 2 kinderen
ontdekt, die in een „wolvengezin" in de bossen waren opgegroeid. Het
bleken 2 meisjes te zijn, die door hem Kamala en Amala genoemd
werden. De leeftijd van beiden werd geschat op ongeveer 8 en 1;6 jaar.
Het volgende gedrag werd bij hen waargenomen: Zij liepen op handen
en voeten en konden niet recht overeind staan en lopen. Zij vertoonden
een geringe aandacht voor de medemens. Zij zagen beter 's nachts dan
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overdag. Hun reuk en gehoorvermogen was zeer scherp ontwikkeld.
Zij waren verder onzindelijk, liepen zonder kleren, voelden geen koude
en aten als dieren van de grond. Zij gaven wel enkele klankuitingen,
maar konden niet spreken. De vrouw van de dominee nu heeft de zorg
voor deze kinderen op zich genomen. Amala stierf echter vrij spoedig
aan een nefritis, maar Kamala heeft ze jaren bij zich gehad. Het bleek,
dat het proces van vermenselijking maar zeer geleidelijk aan verliep en
dat er een stilstand of zelfs een achteruitgang optrad bij een tijdelijke
afwezigheid van Mevrouw Singh (2). Het is dus zeker niet zo, dat de
functie-ontwikkeling — het leren lopen — spreken — zindelijk worden
etc. — van zuiver organische aard is: was dit wel zo, dan hadden deze
kinderen er meer menselijk uit moeten zien, toen ze in het gezin van
de familie Singh werden opgenomen.
2. In februari 1938 werd in Amerika een meisje ontdekt, Anna genaamd,
dat buitenechtelijk geboren was op 6 maart 1932. Ter vermijding van
opspraak werd zij zonder de zorg van haar moeder en grootouders
opgevoed, doordat men haar n.l. altijd opgesloten hield in een zolderkamertje. Zij kreeg wel de lichamelijke voeding, maar daar hield
practisch alles mee op. Het gedrag van het kind leek op dat van een
idioot. Zij kon niet praten en leek doof en blind. Pas door plaatsing in
een pleeggezin, waarbij de pleegmoeder zeer veel aandacht aan haar
besteedde, ging dit meisje zich steeds meer ontwikkelen (3).
3. De in het literatuurhoofdstuk weergegeven mededelingen betreffende
de uitgroei van internaats-kinderen laten overduidelijk zien, dat deze
kinderen zich niet tot harmonische gave mensen kunnen ontwikkelen,
wanneer zij niet opgenomen en geborgen zijn in een gezin. Naast verlating zagen wij ook een ernstige scheefgroei van sommige functies,
waarbij in deze de socio-affectiviteit het meest opviel.
4. In de psychologische en patho-psychologische literatuur wordt bij de
aetiologie van gestoorde kinderen en volwassenen met de monotonie
van een klok gewezen op het gemis aan geborgenheidsbeleving in de
eerste kinderjaren.
De in voormelde punten naar voren gebrachte gegevens en ervaringen
tonen overduidelijk aan, dat menselijke ontwikkeling niet primair een
kwestie is van een verdere rijping van zijn zenuwstelsel en andere organen;
was dit n.l. wel het geval, dan moesten b.v. Kamala en Anna toch meer
mens zijn. De neonatus moet klaarblijkelijk hulpeloos geboren worden,
omdat hij alleen dat, wat verder geleerd moet worden, kan leren buiten de
uterus. De mens behoeft klaarblijkelijk iemand anders om tot mens uit te
groeien. Zijn mogelijkheden komen niet vanzelfsprekend tot manifestatie.
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Hij heeft een ander nodig, die de in hem aanwezige disposities tot ontwikkeling brengt. De mens moet in een menselijke wereld opgroeien,
waarin hij kan omgaan en gevormd worden en zodoende de menselijke
cultuurverschijnselen kan overnemen. Duidelijk zien we dit b.v. bij de taal.
Het kind groeit op in een wereld, die de taal reeds bezit. Het hoeft deze
niet meer uit te vinden, maar moet haar wel persoonlijk ontdekken. Zo
zien wij hetzelfde met phaenomenen als het lopen, zindelijk worden, het
schaamtegevoel etc. Dit overnemen van cultuurverschijnselen is geen
passief gebeuren, maar een actief ingroeien in de medemenselijke wereld.
Toch blijkt uit de punten 3 en 4, dat deze ingroei niet geslaagd tot stand
komt, wanneer dit omgaan met de ander niet nader gepraeciseerd wordt.
Het inrichtingskind heeft volwassenen en kinderen om zich heen en toch
wordt hier gesproken van een maternal deprivation, dit als verklaringsgrond voor zijn vertraagde en gestoorde ontwikkeling. Het is dus zomaar
niet ieder willekeurig iemand, die de pasgeborene behoeft, maar deze
persoon moet aan bepaalde „eisen" voldoen. Het is in de literatuur overbekend, dat hier de liefde als de conditio sine qua non geldt, wil de
menselijkheid in hem manifest worden.
Willen wij derhalve een bevredigend antwoord vinden op onze vraag
naar de zin van de hulpeloosheid bij de pasgeborene, dan dienen wij te
bezien wat vaderlijke en moederlijke zorg, breder nog, wat het opgroeien
is in een gezin, dat meestal niet alleen bestaat uit ouderfiguren, maar ook
uit broers en zusjes. Het lijkt ons niet juist het probleem van het inrichtingskind alleen maar te bezien vanuit het gemis van een moederfiguur.
De moeder is immers niet los te maken van het gezin, van de man, waarmee ze getrouwd is, van de overige kinderen, van het huis dat ze bewoont,
etc. In deze materiële en persoonlijke omgeving is de moeder moeder en
voedt zij haar kind op.
Het opgroeien in een gezin
De komst van een nieuw mensenkind is meestal lang verbeid. Het maakt
de man tot vader, de vrouw tot moeder. Het in liefde tot bestaan
geroepen kind — over de vervalvormen spreken we niet — behoeft de
liefde nu verder ook als groeikracht. In zijn afhankelijkheid doet het nu
een appèl tot zorg op zijn ouders. Aanvaarden zij dit appèl, dan kan het
in deze hulp en liefdevolle zorg uitgroeien tot een volwaardig mens. In
het ontvangen van liefdestekenen ervaart het kind het leven als prettig,
als aangenaam. Het eerst blijkt dit in de glimlach. Hierin wordt, hoe
onvolkomen ook, zijn liefde en genegenheid uitgedrukt voor de ander,
maar tegelijk is zij ook het eerste teken van de zich ontwikkelende mens.
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Duidelijk wordt hier gedemonstreerd hoe de gave uitgroei van zichzelf
onafscheidelijk verbonden is met de binding aan een ander Het kind
lacht immers niet tegen een willekeurig iemand, het geeft zich al glimlachende aan zijn moeder De moeder schenkt het kind niet alleen het
leven op biologisch — maar ook op psychologisch — niveau. Immers bij
beschouwing van de neonatus zien wij, dat deze aanvankelijk een geheel
in zichzelf besloten bestaan leidt En uit dit in het subjectieve bevangen
zijn roept de moeder het kind tot de menselijkheid (4) Wij zouden ons
nu echter de vraag voor kunnen leggen · W a t is nu de moeder precies 7
W a t is haar specifieke zijnswijze, welke waarden vertegenwoordigt zij ?
Zou b.v. een vader de moederrol op zich kunnen nemen, of is deze alleen
weggelegd voor de vrouw? Uit onderzoekingen van M. Mead is gebleken,
dat het bij de meeste volkeren meer de vrouw is dan de man, die de zorg
en opvoeding der kinderen ter hand neemt Zou dit nu logisch voortvloeien
uit het feit, dat zij ook de persoon is, die het kind gebaard heeft 7 Zou de
vrouw gedetermineerd zijn door haar lichaam, zodat zij een meer vitaalbiologische functie te vervullen heeft 7 Lopen wij dan echter niet het grote
gevaar, het moederlijke al te sterk biologisch te funderen en in haar het
menselijke te verkleinen, een gevaar waar meerdere onderzoekers, zoals
Schopenhauer, Weininger e.a. niet aan ontkomen zijn. Juist onze voorafgaande beschouwing, waarin wij zagen hoe het menselijke m de baby
— dat bij de geboorte nog sluimerend is — door de moeder tot manifestatie
opgeroepen wordt, voorkomt dat wij de moeder als niet volwaardig menselijk zien. De moeder is mens en alles wat zij doet is menselijk. W e l
vertegenwoordigt zij andere waarden en is haar wijze van omgaan met
het andere en de ander verschillend vergeleken met dat van de man. Dit
nader te bezien en te ontwikkelen onthult ons het typisch moederlijke in
de moeder.
De

moederfiguur

De verzorging van de pasgeborene, het eten geven, het baden, verschonen en vele andere acten meer, kunnen een zuiver techmsch-hygienische handeling zijn, maar zij kunnen ook als uitingen van innige liefde,
een totaal ander colonet krijgen. Materieel ziet men geen enkel verschil,
m beide gevallen wordt de baby gevoed, gewassen etc , maar de sfeer
waarin is fundamenteel anders In het ene geval ontwerpt men de baby
als object, in het andere als persoon. In het eerste is de benaderingswijze
onpersoonlijk, koud, instrumenteel, m het tweede is er voor alles een
tederheidsbetrekking Bij de eerste instelling is het niet primair de liefde,
maar de plicht, die als motief geldt tot het verzorgen Het is dan een
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verrichting, een taak, die geen of weinig gevoelsmomenten insluit. Zij
heeft een begin en een einde en wordt weer opgevolgd door iets anders dat
gedaan moet worden. Zo kan b.v. het kaften van een boek door eenieder
gedaan worden, wanneer tenminste enige handigheid in deze verkregen is.
Het omgaan met de mens en met name de hulpeloze mens, behoort echter
uit een totaal ander niveau te geschieden, wil het menselijke tot ontwikkeling komen. Hier is de moeder bij alles wat ze doet — en dat wat ze doet
is van meer ondergeschikt belang — volledig aanwezig. Hier is geen begin
en geen einde, maar een voortdurend zorgend zich present stellen. In het
ervaren van de lichamelijke contacten, het gewiegd worden in de armen,
het gevoed worden door de borst etc, beleeft het kind zich geborgen,
veilig en wordt de onbekendheid, de potentiële vijandigheid aan het
vreemde ontnomen. In de tedere liefde voelt het kind zich niet verlaten
maar beleeft het zich als waardig te zijn. De moeder roept in het kind het
menselijke wakker. Zij is de eerste, die het kind leert kennen en derhalve
fungeert zij als de belangrijkste beelddrager van het leven. Door haar
voor-leven schept zij voor het kind een ruimte, waarbinnen het zich veilig
voelt en zich durft te ontwikkelen. Het betreedt nu verkennend de wereld.
Dit is een geleidelijke ontwikkeling, waarbij de kennis van het andere en
de ander steeds verder gaat, zowel in de breedte als in de diepte. Op
grond van de geborgenheidsbeleving wordt de activiteitslust gestimuleerd
en beïnvloeden deze elkaar wederkerig. De wereld wordt steeds meer vertrouwd en leidt tot verdere ontdekkingstochten, b.v. de zolder, de kelder,
de diepe kast.
Onze voorafgaande korte schets over de moederfiguur — voor een uitvoerige beschrijving verwijzen wij naar de hierover reeds bestaande literatuur (5) — heeft o.i. duidelijk aangetoond hoe belangrijk de betekenis van
de moederfiguur is voor de ontwikkeling van het kind. Zij maakt duidelijk,
hoe een „éducation en série" onmogelijk is, ja fnuikend voor de gave
sociale en affectieve uitgroei. Hoe kleiner het kind, hoe meer het persoonlijke aandacht en toewijding vereist. Het behoren tot een groep van 12 à
15 brengt onvermijdelijk een te kille, onpersoonlijke zorg. Dit geldt des te
meer, omdat het omgaan met de baby een sterk tactiel-lijfelijk karakter
moet hebben, vanwege zijn ongedifferentieerde psychsomatische structuur. Bij de volwassene kan b.v. de moeder afwezig zijn, terwijl in feite
alles haar aanwezigheid ademt, zodat hij zich niet verlaten voelt. De baby
moet zijn moeder bij zich hebben, hij moet haar kunnen voelen, hij moet
zich tegen haar aan kunnen drukken, kortom zij is er pas, als zij er lijfelijk
is. In dit licht gezien krijgt het vrouwelijke lichaam in haar zo zijn nog een
diepere fundering. Voor de man is zijn lichaam overwegend een instru215

ment, met behulp waarvan hij de hem omringende wereld betreedt en
naar zijn hand zet. Zo zien wij dan ook, dat zijn lichaam gespierd is, zijn
handen ruw en grof. In zijn lichamelijke ontmoeting is hij niet soepelplooibaar, maar rechtlijnig en hoekig. Totaal andere belevingsqualiteiten
ervaart men bij het contact met het vrouwelijk lichaam. Hier zijn de
organen niet zo markant afgetekend, worden dus niet zo als afstotend
ervaren, wat bij een tastende benadering de beleving geeft van weerstand.
Tegen het vrouwelijke lichaam kan men zich aanvlijen, dit is niet hard
maar zacht. De baby voelt zich dan ook veilig en geborgen, wanneer het
opgenomen is in moeders armen en gekoesterd wordt op haar schoot. En
in en door de band met haar zien wij een actieve toewending tot de overige
hem omringende personen, te weten : zijn vader, broers en zusjes. Welke
waarden vertegenwoordigen zij voor het opgroeiende kind ? Het is duidelijk, dat de pasgeborene primair de moeder behoeft. De aanwezigheid van
een vader of broers en zusjes speelt de eerste maanden in zijn ontwikkeling
een geringe rol. Zeker kan de vader liefde geven en is het fout in hem b.v.
alleen maar de autoritaire figuur te zien. Maar de ontmoeting met het
vaderlijke vraagt toch een meer gerijpte psyche, dan die we bij de neonatus
kunnen verwachten.
Wij zullen ons nu afvragen wat de vader voor het kind betekent.
De vaderfiguur
Hoewel het onjuist is, zoals wij reeds gezien hebben, om het moederlijke in de moeder al te biologisch te funderen, geldt dit t.a.v. het vaderlijke
in de vader in nog veel sterkere mate. Z o schrijft Simone de Beauvoir
,,il ne manifeste à peu près aucun instinct paternel" (6). Het vadergevoel
zou meer opgeroepen worden in de concrete situatie door het aanvaarden
van dit —· mede door hem tot leven gewekte — kind. Het is ongetwijfeld
waar, dat het lichaam bij de man niet verwijst naar kinderen, dit in tegenstelling met dat van de vrouw. Vandaar dat de geboorte van een kind voor
hem meer het op zich nemen is van een verplichting n.l. van de zorg voor
het kind. De moeder is in de maanden van de zwangerschap al in veel
sterkere mate ingesteld op het groeiende individu, bovendien zorgt zij ook
dat alles, wieg, kleding etc, klaar is op het ogenblik van de komst van de
nieuwe wereldburger. Bij dit alles is de vader veel minder betrokken.
Overdag is hij op zijn werk, derhalve van huis weg en gaat op in dat, wat
men van hem eist en dat gemeenlijk geen enkele samenhangende betekenis
heeft met het huiselijke leven. Hij is de homo faber, die niet zorgend
verwijlt bij het onmiddellijk voorhandene, maar de maker, die het materiaal
aan zich ondergeschikt weet te maken, het verandert, vervormt en opneemt
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m grotere projecten Hij is opgenomen in een arbeidsproces, waarbij de
voorwerpen met in hun feitelijkheid gewaardeerd worden, maar bestemd
zijn voor — middel zijn tot. . De vader, als man, is niet gevangen in een
emotionele leefinstelling, maar is meer nuchter, zakelijk, cntisch oordelend
en beoordelend De vader leeft meer in de wereld van de logos, terwijl de
moeder meer verwijlt m de wereld van de eros (7) De vader is niet
primair de geborgenheid schenkende figuur, waarbij het kind tot zichzelf
kan komen, hij is de stuwer, de roepende stem, die niet wil dat het kind
bij „moeders pappot" blijft. Speelt de moeder derhalve een belangrijke rol
in de verzorging en differentiatie van het socio-affectieve leven, aan de
vader komt een grote functie toe in de vorming van het karakter en van
de normatieve gewetensfunctie Zodoende is er een veel grotere distantie
tussen vader en kind dan tussen moeder en kmd De aparte rol, die de
vader speelt bij de zoon, sive dochter, gaan wij niet na. Op grond van
deze algemene schets betekent de vader voor het kmd, de sterke, krachtige
figuur, de vertegenwoordiger van de macht, het gezag, wiens woord wet
is en daarom naleving vergt. Het kind kan zich niet zo met zijn lichaam
een maken, zoals dit het geval is bij de moeder. „Mijn pappie kan alles",
hoe vaak hoort men dit niet in alle toonaarden bij kleine kinderen. Hij
stelt nooit teleur, kan alles, weet alle moeilijkheden te overwinnen, deinst
voor niets terug en lost alles op Hij is de God m het leven van het kind,
en juist door zijn niet altijddurende aanwezigheid doet hij deze kenmerken
eerder versterken dan verzwakken. Hij is de hoogste autoriteit, die eerbied, ontzag oproept en waartegen men opkijkt. W a t wordt er anders
geïntendeerd, wanneer moeder zegt tegen het stoute kind „Wacht maar,
als vader straks thuis is, dan zal ik hem vertellen, dat JIJ zo stout geweest
bent" etc of wanneer moeder waarschuwt ter voorkoming van stoute
streken zoals „stil, of ik zeg het tegen je vader", of „dat moest je vader
eens zien, resp. horen". In al deze uitspraken roept de moeder bij het kmd
de gestalte van de vader op, niet als de liefdevolle, zorgende, toegewijde
figuur, maar als het gezag in hoogste instantie. Hij is het symbool van de
almacht, maar ook van de alwetendheid. Het laatste oordeel in belangrijke situaties wordt door de moeder in handen van de vader gelegd, wiens
oordeel beslissend is. Hoger beroep is onmogelijk Hij is bij uitstek degene,
die situaties weet te overzien, te beoordelen en die de definitieve slotconclusie trekt.
Bij het groter wordende kmd neemt deze veelzijdigheid van kenmerken
toe, zij het in minder absolute vorm. Voor het meisje is hij de vertegenwpordiger van de andere sexe, voor de jongen het ideaalbeeld van de
mannelijke bestaanswijze. Hij is de drager van de geboden en verboden en
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de repraesentant van de buitenwereld. Immers, terwijl het moederlijke
bestaan besloten is in het huis van het huwelijk (8), treedt de vader naar
buiten in de grote, wijde wereld. Aan de hand van de vader wordt de
wereld betreden. Met je vader achter je ben je veilig, kan je niets overkomen, kun je alles overwinnen. Hij is immers het symbool van zekerheid
en veiligheid en door identificatie voel je jezelf zeker en safe.
In de schooljaren moge zich deze vroegkinderlijke instelling een weinig
wijzigen, de meest essentiële punten blijven hetzelfde; wel komt door het
grotere contactveld, door het schoolleven met meer vergelijkingsmogelijkheden, door de toenemende zelfstandigheid en de rijping van verschillende
psychische functies, zoals b.v. oordeel en critiek, met name de figuur van
de vader — waarmee men niet zo affectief gebonden is als met de moeder
— in een gewijzigd daglicht te staan. Het kind leert andere vaders kennen
en leert derhalve tekortkomingen zien e.d. Wij dienen niet te vergeten,
dat wij de vaderfiguur geschetst hebben tegen een gezinsachtergrond, dus
met een moeder, die haar functie kan vervullen. Hij kan de wereld betreden, omdat zij thuis is. Uit dit alles volgt wel dat, hoewel niet in de
eerste maanden, maar zeker vanaf het eerste levensjaar, de baby geconfronteerd wordt met het mannelijke bestaan en dat deze ontmoetingen
een specifiek appèl doen op de verdere uitgroei naar volwaardige menselijkheid.
Naast de vader en moeder zien wij de overige broers en zusjes in het
gezin. Welke betekenis hebben zij voor het opgroeiende kind? Kunnen zij,
en met name de ouderen onder hen, niet voor moeder substituut spelen,
wanneer de affectieve band tussen moeder en kind zwak is? In het hoofdstuk bevattende de literatuurgegevens zijn wij al even op deze vraag ingegaan, zij het wel dat wij toen vooral het oog hadden op tehuizen, geleid
volgens het horizontale systeem. Het is hier de plaats er dieper op in te
gaan.
De kinderrij
Is de moeder voor de pasgeborene nog de gehele „Mitwelt", bij het
ouder worden ziet men een verbreding van de sociale leefwereld en neemt
het kind ook contact op met de hem omringende broers en zusjes. W a n neer wij ons nu afvragen wat de betekenis hiervan is, dan kunnen wij
vooreerst wijzen op de literatuur betreffende het enige kind. Het blijkt
immers uit de literatuur (9) dat de enig-kind situatie een verarming meebrengt voor de verdere ontwikkeling. Deze kinderen blijken minder sociaal uitgegroeid te zijn, leven meer in zichzelf en gedragen zich over het
algemeen meer passief. Zij leven sterk in kind-ouder verhouding en heb218

ben minder behoefte aan omgang met leeftijdsgenoten. Hun invoelingsvermogen en aanpassing is in deze ook zeker minder. Het contact met
leeftijdsgenootjes blijkt derhalve een andere vorm van sociaal omgaan te
zijn dan de omgang met ouderfiguren. Beide moeten geleerd worden en
hebben zoals straks aangetoond zal worden zeker wel nauwe onderlinge
relaties.
Wanneer wij ons nu expliciet afvragen, wat het leven in een Mitwelt
met broers en zusjes betekent en men slaat in deze de literatuur na, dan
vindt men over het algemeen zeer weinig. Meestal beperkt men zich tot
de bespreking van de conflicten, die er kunnen ontstaan tussen de oudste
en de daaropvolgende kinderen, of men gaat na hoe de verdere groei van
de enige jongen temidden van meisjes is, of van het enige meisje temidden
van jongens. Er wordt niet gesproken over wat het betekent op te groeien
met meerdere kinderen, nog ongeacht hun sexe, leeftijdsverschil etc. Hoewel deze zeker de gezinssituatie mede formeren, is er toch één gemeenschappelijke factor, die hen onderling bindt, n.l. dat zij allen kinderen
zijn van deze vader en deze moeder en dit overbrugt al het andere. „Het
is er een van ons", zo luidt het gezegde dan ook. Dat dit onderlinge
saamhorigheidsgevoel groot of klein kan zijn en ook hoe dit zich ontwikkelt, blijft hier onbesproken. Hier is geen afspraak geweest, maar een
vanzelfsprekendheid, die iedere dag bevestigd wordt in het samenopgroeien en het samen opgevoed worden en met name manifest naar voren
komt bij belangrijke gebeurtenissen b.v. de komst van een nieuw gezinslid,
of het heengaan van een familielid. Laten wij nu enkele facetten expliciet
naar voren halen.
1. De aandacht der ouders moet zich over meerderen verspreiden. Het
zijn allen immers hun kinderen en ieder heeft zijn plaats, behoeft hun
zorg. Vandaar dat al te grote bemoeienissen (verwenning) met één
ervan in normale gevallen uitgesloten zijn. Dat ieder dit accepteert
en vanzelfsprekend vindt, is een teken van de onderlinge band, die
er tussen de kinderen bestaat. Zij vormen samen het gezin, waarin
ieder zijn plaats inneemt. Zij eisen ieder voor zich hun ouders op,
maar ervaren de redelijkheid, dat zij dit a.h.w. onderling moeten
„delen".
2. Met meerderen zijn houdt in dat men niet de hele dag een beroep
kan doen op de ouders, zoals ook dat men rekening moet houden met
elkaar.
Ook hier een geven en een nemen, een afzetten van en een optrekken
aan elkaar. Wij zien dit in kleine dagelijkse voorvallen. De oudere
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krijgt op zijn verjaardag een fiets, de jongere een driewieler. De eerste
krijgt zakgeld, komt later thuis, mag roken, heeft een meisje, terwijl de
jongere vroeger naar bed moet, 's zondags hoogstens een stuiver of
een dubbeltje krijgt. Deze onderlinge differentiatie als een afspiegeling
van de gevarieerdheid, die er in de wereld is, wordt zodoende spelenderwijs, in het gezin ervaren en geleerd. In deze onderlinge geleding
kunnen de oudere kinderen een vormende, opvoedende waarde hebben
voor de jongere. Op blz. 23 hebben wij een ervaring van I. Gindl., betreffende de stimulerende invloed op de spraakontwikkeling, vermeld.
3. In de omgang met broers en zusters wordt op een praereflexieve wijze
het verschil in sexe ervaren. Hiervoor is niet het anatomisch sexeverschil fundamenteel, hoewel ook dat in een gezin het beste geleerd
kan worden, maar de andere wijze van bestaan. In een sfeer van vanzelfsprekendheid wordt geleerd wat mannelijk en vrouwelijk is.
4. Toch wordt hier ook al enigermate het vreemd en eigen zijn ervaren:
dit geldt echter in nog veel sterkere mate ten aanzien van niet-gezinsleden. Een kameraad behoort immers niet tot de familie. De beleving
hiervan wordt geaccentueerd door feest en verjaardagen; kennissen,
de buurt, de straat, de school behoren tot het ver-verwijderde milieu,
niet tot het primaire leefmilieu. Thuis is bloedverwantschap, waarvan
de banden sterker zijn dan welke andere ook.
Hoewel wij niet de pretentie hebben alle momenten naar voren te hebben gehaald, die inhaerent zijn aan het ingroeien in een gezin, zijn deze
o.i. belangrijk genoeg voor ons onderwerp. Juist in hun veelsoortige geleding voorkomen zij een al te simpele, starre, weinig genuanceerde uitgroei en bereiden zij het individu beter voor op zijn intrede in de wijde
wereld. Het kleine kind, dat alleen in het gezin is, heeft niets leren delen
met anderen, was — afgezien van zijn ouders — altijd alleen, kan niets
leren van ouderen en ook niets doorgeven aan jongeren. Het leeft te
sterk in en onder de ouderlijke zorg. Dit alles overziende zou men tot de
slotconclusie kunnen komen, dat voor het kind in de inrichting het opgroeien in de groep en met name als dit gebeurt in een verticaal geleid
tehuis, zeker voordelen heeft.
Als wij echter de vraag stellen of een ouder kind een jonger kind kan
opvoeden moeten wij dit ontkennend beantwoorden. Hoewel het zeker
mogelijk is, dat een ouder zusje van b.v. rond de 15 veel moederlijks over
zich heeft en in nood-situaties de moederrol tijdelijk op zich kan nemen,
het echte zorgende, het opvoeden is geen taak voor de overige kinderen.
Zij zijn — hoewel ouder — nog niet volwassen en behoeven zelf nog
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regelmatig steun en leiding; zij zouden er psychisch zelf nog niet tegen
opgewassen zijn. Zij kunnen wel liefde, troost, hartelijkheid geven aan
een verdrietig zusje of broertje. Deze kan bij hen zijn hart uitstorten en
weer nieuwe kracht opdoen, maar dit ligt altijd op incidenteel vlak. Tenslotte dienen wij in deze niet te vergeten dat voor het onderlinge contact,
zeker bij kleineren, de moeder onontbeerlijk is. Zij dient dit contact te
stimuleren en te leiden. Het is dus zeker waar dat sociale omgang met
leeftijdsgenoten anders is dan die met ouders, maar bij het leren van de
eerste vorm speelt de moeder een zeer grote rol. Uit onderzoekingen van
Charlotte Bühler (10) is immers gebleken, dat er gedurende de eerste
maanden overwegend een band tussen moeder en kind bestaat en dat er
weinig contact is met leeftijdsgenootjes. Wanneer men 2 baby's in eikaars
blikveld legt, komt er wel een kortdurend bekijken van elkaar tot stand,
maar dit alles duurt niet lang. Met de 5 à 6 maanden zien wij een contact
opnemen met andere kinderen, waarvan de vormen in de loop van de volgende maanden gevarieerd worden. Ook de duur van het contact wordt
langer. Het kind gaat nu meer actief naar de ander; we zien echter nog
niet het samenspelen. Er is een volgen met de ogen, een grijpen naar elkaar, het geven aan en afpakken van eikaars speelgoed. Het echte samenspelen komt pas geleidelijk in de loop van het tweede levensjaar tot stand,
waarbij de moeder nog een belangrijke rol speelt, omdat zij regelmatig in
moet grijpen, het spel moet leiden, regelen, zorgen dat er samen iets gedaan wordt en dat ieder aan zijn trekken komt. Zouden de kinderen alleen
aan zichzelf overgelaten worden, dan zou er niet lang een samenspelen
zijn, omdat de groepsbinding nog uiterst labiel is en ieder met b.v. hetzelfde speelgoed wil spelen.
Keren wij na dit alles terug naar onze oorspronkelijke vraagstelling of
en in hoeverre het omgaan met andere kinderen een vervanging kan zijn
van het gemis van de moederlijke zorg en liefdevolle toewijding. Hoewel
de aanwezigheid van de overige broers en zusjes, en mogelijkerwijze ook
van de andere groepsgenoten in de tehuizen zeker affectieve en paedagogische waarde kan hebben, zijn zij niet in staat de moederrol over te
nemen. Zij behoeven zelf nog de steun en leiding van een ouder, en zij
zijn nog te onvolwassen om de blijvende zorg voor een ander op zich te
nemen.
Onze conclusie is dan ook, dat overige broers en zusters c.q. de groepsgenoten in een tehuis, niet de moederrol kunnen overnemen. Dit geldt a
fortiori voor de tehuizen, die geleid worden volgens het horizontale
systeem. De leefgenoten vertegenwoordigen andere waarden, doen een
beroep op andere functies dan het moederlijke doet.
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De overige

familieleden

Rest ons thans nog de overige personen na te gaan, die een opgroeiend
kind in een gezin regelmatig tot dagelijks kan ontmoeten en die ook min
of meer als eigen ervaren worden. Wij denken hier aan inwonende grootouders, of andere familieleden, b.v. een ongehuwde oom of tante. Ook zij
bepalen mede de gezinsconstellatie door de plaats, die zij daar vervullen
en de invloed die er van hen uitgaat, zij het wel, dat deze afhankelijk is
van de „ruimte" die zij „toegemeten" krijgen door de ouders. Al deze
personen zijn vertegenwoordigers van de grote familiestam en met het
toebehoren tot deze stam weet men zich ingebed in een historisch verankerd geslacht. Bepaalde eminente persoonlijkheden zijn uit de vergetelheid gehaald b.v. door schilderijen, die de hal of salon opluisteren. Zij
doen nog een beroep op het opgroeiende kind, hebben derhalve een
identificatorische kracht; tegelijk vormen zij echter voor alles een verbreding van het wereldbeeld, doordat zij de beleving van het tot ons
behoren niet beperkt laten tot de ouders en kinderen. Met name de nog
in leven zijnde personen kunnen door hun aanwezigheid en verhalen de
verleden tijd present stellen, zij hebben bepaalde gebeurtenissen, die nu
alleen nog maar in de geschiedenisboeken te lezen zijn, zelf meegemaakt,
b.v. de eerste wereldoorlog, de ineenstorting van het russische tsarendom
e.a. Zij handhaven zo een groeiende traditie, die juist door mondelinge
overlevering meer levend kan zijn.
Dat wij dit alles in bepaalde families meer geprononceerd, gecultiveerd
vinden dan bij andere, doet aan de feitelijkheid zelve niets af.
W a t zien wij nu bij het inrichtingskind ? Het behoort niet tot een grote
familie. Het is geplaatst in een groep, waar het één is van velen. Er zijn
geen banden van bloedverwantschap met de leiding en gemeenlijk ook niet
met de andere kinderen. Het is een kunstmatig samengestelde groep, die
nogal eens onderhevig is aan wisselingen. Juist deze wisselingen markeren
het tijdelijke karakter van het opgenomen zijn in de groep, dit nog temeer
als het kind bezoek krijgt van eigen familie, waardoor de beleving van het
er niet toebehoren nog sterker geaccentueerd wordt. Bovendien is de
leiding, gezien de vastgestelde arbeidsuren wisselend en wordt deze ook
nooit aangesproken als vader of moeder. Het is een zuster, een juffrouw,
een broeder etc. Als laatste moge nog opgemerkt worden dat wisselingen,
overplaatsing in de leiding etc. ook de continuïteit in deze bemoeilijken.
Het kind blijft in feite dan ook een vreemde, behoort niet wezenlijk tot
de groep en het gevoel van verbondenheid, van eigenheid kan zo niet of
onvoldoende tot ontwikkeling komen.
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De woning
Het is niet ten onrechte, dat wij zoeven de betekenis van de familieportretten besproken hebben. Elk gezin is ingebed in een bepaalde, aangeklede woonruimte, waarbinnen zich een groot gedeelte van het leven
afspeelt. Hier wordt men geboren en opgevoed, ontwikkelt men zich al
spelende en lerende, hier wordt men ziek en sterft men ; de vitaal-biologische functies als eten, rusten en slapen worden er verricht, maar primair
kristalliseert zich in deze ruimte het leven in zijn menselijke volheid. De
liefde tussen deze man en deze vrouw deed hen verlangen naar een
ruimte, waar zij geheel voor elkaar zouden kunnen zijn en waar hun liefde
zich kan bestendigen in de trouw, om zo garant te zijn voor een gave
uitgroei van de kinderen, die geboren gaan worden.
Zo is dan het huis, de aankleding, de wijze van indeling, de hele sfeer
die het ademt, een uitdrukking van het onderlinge samenzijn. In deze
ruimte kunnen zij zich afzonderen van de overige mensen; hier zijn zij
thuis, bij zichzelf en voor zichzelf, zonder enige opgelegde bedoeling. Dit
is juist het grote verschil met een werkruimte i.e. een fabriek of kantoor.
Dit zijn gemeenschappelijke ruimten, waar bepaalde verrichtingen gedaan
moeten worden, meestal aan tijd gebonden, b.v. van 8 tot 12 en van 1 tot
5 uur. Hoewel ook hier bekendheid, vertrouwdheid, veiligheid doorleefd
en ervaren kan worden, is deze ruimte toch primair ,,om te". Zij is ingesteld op economisch rendement. Men is daar niet zo maar, maar men is er
om te werken, alleen of gemeenlijk in samenwerking met anderen. Het is
geen privé-ruimte, die alleen betreden wordt door de eigen leefgenoten.
Neen, hier is men één van de vele arbeiders, die samen dit of dat project
onderhanden hebben en dat binnen een bepaald tijdsbestek af moet zijn.
Hiervoor ontvangt men dan ook loon. De uren, die men werkt, moeten
productief gemaakt worden, men kan niet zomaar een half uur in een stoel
gaan zitten. Men staat onder leiding en met vastgestelde werktijden. Het
zou derhalve na dit alles niet juist zijn te stellen, dat de woonruimte zich
onderscheidt van alle andere door de beleving van de bekendheid, misschien mogen we echter wel stellen door de beleving van de vrijheid en
van de eigenheid. De woonruimte is een privé-ruimte, hier is men niet
„om te" b.v. om de voortplanting. Het enige wat men misschien zou mogen
zeggen is : hier is men om de liefde. Deze bloeit en ontwikkelt zich echter
juist dan, als ze niet primair als „om te" bedreven wordt. Hoewel zij een
opgave is, moet zij als een gave ervaren worden, als een geschenk van de
Goden. En het is door de liefde, dat deze woning gebouwd en zo ingericht
is. Het eigen huis is op zijn beurt ook de bron weer en de kweekplaats van
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de liefde. Hier kan men zijn zoals men is, in alle openheid en onbeschroomdheid, hier wordt men begrepen, maar niet gegrepen. In de wereld
is men kantoorbediende, arbeider, arts, advocaat e t c , hier is men primair
deze mens met zijn „grandeur et misère", met zijn verleden en zijn toekomstverwachtingen. Hier beleeft men zich in de gezinsverbondenheid. De
woning is derhalve geen nuttigheidsruimte; zij is er voor het samenzijn.
Men mag dan visite hebben, een vriend, een logé tot gast, men weet altijd
hoe lang zij (kunnen) blijven en dus geduld worden. En wie als ongewenste gast binnendringt, kan men gerechtelijk laten vervolgen. Hier
wordt immers een aanslag gedaan op het typisch menselijke n.l. het ergens
thuis samen zijn, op de individualiteit, maar niet van deze ene persoon,
maar van dit gezin. De woning is dus een privé-ruimte, waar deze mensen
leven en in genegenheid voor elkaar meer mens worden. Deze cultuurtaak
drukt zich nu uit in de keuze van dit huis, in de keuze van juist dit meubelstuk, en niet dat, in het plaatsen daarvan hier en niet daar, in de verdeling van de ruimtes, een grote of kleine keuken. Het is de ondefinieerbare
sfeer, de atmosfeer, die uit elk huis straalt, wanneer men dit bezoekt. Al
moge dan de woningnood, sociaal-economische omstandigheden deze vrijheid aangetast, i.e. verminderd hebben, ieder mens kan de woning tot een
bewoonde ruimte maken. Het is hier, dat de kinderen tot leven opgeroepen
worden en het samenzijn in deze constellatie leren. Bezien we b.v. het
spelen thuis of op straat. Spelen is niet alleen spelen met een ander, maar
ook altijd in een bepaalde ruimte. Het spelen op straat biedt andere spelvormen en grenzen dan de huiskamer. In deze laatste is het niet alleen de
beperking van de ruimte, maar ook de aankleding ervan en de eerbied,
die men ervoor heeft, die bepaalde spelen verbiedt en andere oproept. De
straat is meer neutraal, onpersoonlijk, is eigenlijk van niemand, zodat het
zich bevinden hier minder normerend werkt, dit in tegenstelling met het
zijn thuis. Hier kan men de stoel b.v. gebruiken als auto, als treincoupé,
als brug over een rivier etc, door de ouders zal er altijd voor gewaakt
worden, dat zij niet misbruikt wordt. Zij blijven immers altijd ook nog de
voorwerpen, die moeten dienen als zitplaatsen bij het eten, bij het ontvangen van visite etc. Het is in deze ruimte, waar met name het leven
tussen de ouderen en de jongeren zich afspeelt en ontwikkelt. De feestdagen, de verjaardagen, de vergankelijkheid van het leven in de vorm
van het doodgaan van een gezinslid, een opengevallen plaats, die niet
aangevuld kan worden, de dagelijkse sleur, zij allen betrekken het opgroeiende individu in de volheid van het leven.
Deze situatietekening zou nog met vele andere momenten aangevuld
kunnen worden, maar wat zij demonstreert, is een micro-cosmos (11).
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Vergelijken we nu dit alles met de leefruimte van het internaatskind.
Hier zijn het vertrekken, waar een kind in opgroeit. Meestal leeft het in
een dagverblijf; misschien is er nog een aparte speelruimte; daarnaast is er
de collectieve slaapruimte, de w.c. en een tuin. Bij deze ruimte blijft het
gemeenlijk. In de vertrekken is overwegend alles op het kind afgestemd,
er staat b.v. geen asbak, televisie- en telefoontoestel. Er is geen krantenbak
of een fauteuil, hoogstens een speelgoedkast en verder wat kindertafeltjes
en stoeltjes. In deze materiële ruimte verwerkelijkt het kind zich. In feite
woont het hier niet, maar verblijft het er gedurende enkele jaren van zijn
leven. Het is hier niet als kind van deze ouders, maar als een van de velen
onder de zorg van een groepsleidster. Ook hier kunnen feestdagen gevierd
worden, kan gespeeld worden, maar het is niet in de ruimte van een gezin.
Het is veeleer een afgebakend stuk terrein, waar het wel aan kan gaan
wennen, maar waar het feitelijk niet toebehoort. Het is er niet ingebed,
heeft geen eigen plaats, gegeven door sexe, rangorde en persoonlijke voorkeur der ouders. De meubels zijn geen uitdrukking van familieverbondenheid (via erfenis verkregen b.v.) of gekocht na lang sparen der ouders
(waardoor zij een bepaalde glans gaan krijgen. Deze kinderen missen de
zolder met zijn geheimzinnigheden, de kelder, die muf en toch vertrouwd
is, het schuurtje waar de rommel opgeslagen is, de salon waar de deftige
visite ontvangen wordt, en waar meubels zijn, waar je zomaar niet op mag
zitten, vooral niet met een vuile broek, laat staan met je schoenen, de
bijkeuken waar de telkens terugkerende was gedaan wordt, de keuken,
waar het eten gekookt wordt etc, etc. Deze ervaringsrijkdom in al zijn
geschakeerdheid leert het niet voldoende kennen, en zodoende wordt het
niet of te weinig vertrouwd met de leefwereld van de volwassenen in zijn
dagelijkse omgang. Het leven komt toch juist in de context van de eigen
woning tot volle ontplooiing. W o r d t de markante plaats van de vader vaak
niet juist getekend met zijn „eigen" stoel, die van de zorgende moeder,
doordat de jongste naast haar mag zitten aan tafel ?
Is de leefruimte in het tehuis zuiver quantitatief gezien misschien groter,
het mist de onderlinge zinvolle geleding, en met name de sfeer, die het
alles doortrekt.
De huidige intemaatsopvoeding wijzigt zich dan ook steeds meer en wel
niet alleen ten aanzien van de daar verblijvende personen — van horizontaal geleide tehuizen zien we steeds meer verticaal geleide — maar ook
de leefruimte wordt anders. Het paviljoensysteem treedt n.l. op ; d.w.z. een
aantal kinderen — verschillend naar leeftijd en sexe — bewoont een eigen
huisje. Het onderscheidt zich gemeenlijk maar in één opzicht van de gewone woningen, n.l. dat het onderdak moet verlenen aan gemiddeld
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10 à 15 kinderen. Het zou zeer goed mogelijk zijn dat bij een onderzoek
bij kinderen, opgevoed in een verticaal geleid paviljoen, zou blijken dat zij
minder stoornissen vertonen dan vergeleken met onze proefpersonen.
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
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A Portmann Zoologie und das neue Bild des Menschen
J Singh en R Zingg Wolf children and feral Man
Zie in deze ook het artikel van W O g b u m T h e wolfboy of Agra, die hierin het
bestaan van wolfskinderen tot een mythe verklaart
К Davis Extreme social Isolation of a child
F Buytendljk De eerste glimlach van het kind
о a F Buytendljk De vrouw
S de Beauvoir Le deuxième Sexe I bid 60
E de Hartog Het Vader en Moederbeginsel
M Picard. Het onwrikbare Huwelijk
V D Espallier Bijdrage tot de psychologie van het enige kind
Ch Buhler e a soziologische und psychologische Studien über das erste Lebensjahr
Vele gedachten, in het voorafgaande geformuleerd, zijn ontleend aan
O Bollnow Nieuwe Geborgenheid bid 117—140
M Heidegger Bauen - Wohnen - Denken
R Kwant Wij bewonen de wereld bid 315—330
G Siewerth Metaphysik der Kindheit bid 85—95
Μ ν Spanje Het kind in de inrichting bid 30—34

HOOFDSTUK VII

D E P E R S O O N L I J K H E I D S S T R U C T U U R VAN Н Е Т
GEHOSPITALISEERDE SCHOOLKIND
In dit laatste hoofdstuk willen wij de vele verspreide gegevens, die be
trekking hebben op de persoonlijkheidsuitgroei van het schoolkind, dat
vroeger in een tehuis is geweest, tot een samenhangend beeld brengen.
Z o zijn wij in staat een inzicht te krijgen in de manifeste klachten, die
reden waren tot aanmelding op een M.O.B.
De weg, die wij bewandelen, is nu echter anders dan die in de vooraf
gaande hoofdstukken. Wij hebben daar test na test besproken, nu staat
het kind centraal en willen wij van iedere test slechts datgene weergeven
wat ten aanzien van het facet dat gesteld wordt, b.v. intelligentie, socioaffectiviteit, een bijdrage levert. Nu is er derhalve een selectie van de
testgegevens, daar wij ons primair richten op het schoolkind zelf. Dit
impliceert dat een test nu meerdere malen aangehaald kan worden, zij het
wel vanuit een ander gezichtspunt; zo leveren de T.A.T. verhalen een
inzicht in het denkverloop, in de belevingswereld etc.
Niet alleen via de tests, maar ook via de gegevens uit de literatuur van
het normale schoolkind en mede door die van de vergelijkingsgroep, ver
ruimen wij onze blik en verkrijgt de H groep meer perspectief en diepte.
Hebben wij zo haar persoonlijkheidsstructuur doorzien, dan is een door
lichting van de klachten mogelijk, dan is te begrijpen waarom zij zich zo
en zo gedraagt.
In het hierna volgende willen wij dan verschillende facetten van de
persoonlijkheidsstructuur nader bezien en wel primair de intelligentie ( A ) .
Hoewel wij geen debiele kinderen ter bestudering hebben opgenomen,
wordt door het merendeel van het onderwijzend personeel toch geklaagd
over hun gebrekkige schoolprestatie. Derhalve vragen wij ons af:
a. W a t levert een analyse van de intelligentie c.q. van die der subtests op.
b. Hoe staat het met de werkrijpheid van deze kinderen.
с Zijn er nog andere factoren en zo ja, welke zijn het dan, die het be
moeilijkte schoolverloop mede kunnen verklaren.
Daarnaast valt het gestoorde gedrag op ten opzichte van volwassenen
en leeftijdsgenoten. Dit kunnen wij alleen verklaren door uitvoerig in te
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gaan op hun socio-affectieve ontwikkeling (B), op hun belevingswereld,
waarbij wij' ons tegenhjk dienen af te vragen hoe het staat met hun
ik-ontwikkeling ( C ) . Ten aanzien van dit laatste facet willen wij ook
aandacht schenken aan de verhouding tussen hun affectieve en cogni
tieve functie. Dit laatste punt is met name opgeroepen door onze vroegere
uitwerkingen van de Τ A T. en de Rorschach-gegevens; zij stelt de vraag
naar de integratie binnen de persoonlijkheid.
A.

Intelligentie

Vanwege de belangrijke plaats, die de school als leer- en vormings
instituut bij kinderen van 7 tot 14 jaar inneemt, wordt het kind in deze
jaren schoolkind genoemd Voor een succesvol doorlopen van de school
is de beschikking over voldoende verstandelijke begaafdheden een eerste
vereiste. Zoals wij reeds eerder gezien hebben, bleek uit de onderzoe
kingen van Goldfarb, dat zijn groep een gemiddeld I Q. had van 72
(Wechsler-Bellevue), zodat men haar, zuiver lettend op de feitelijke uit
slag, debiel c.q. gedebiliseerd mag noemen. Het bevreemdt ons dan ook
niet te lezen dat over het merendeel dezer kinderen (n.l. 80 % ) geklaagd
werd door het onderwijzend personeel (Zie bid. 28).
De door ons gevonden uitkomsten toonden aan dat het gemiddeld I Q.
van onze groep 96 was (Terman-Merrill), terwijl dit bij de V groep 99
was.* De mediaan was bij beide groepen 96 en 97 en de modus 97 en 92.
Er bleek statistisch geen verschil in uitslag te bestaan. Hieruit mag men
concluderen dat, hoewel de paedagogische situatie bij beide groepen
anders geweest is, althans in de kinderjaren, dit zich met manifesteerde
m divergente intelligentie-uitslagen. De verstandelijke begaafdheid ligt,
hoewel beneden de 100, toch binnen de schommelingsbreedte van het
normale
Zuiver en alleen lettend op het 1 Q , is het bemoeilijkte schoolverloop
derhalve niet volledig te verklaren; men mag echter wel stellen dat zij
— als groep — geen hoogvlieger zal zijn m de klas.
Mogehikerwijze verschaft nu een analyse van de subtests ons een
nader inzicht in de wijze, waarop deze kinderen zich cognitief gedragen.
Daarna vragen wij ons af of andere tests ons in deze nog kunnen helpen.
1. De

inprenting

Via de inprenting onderzoekt men het openstaan voor, het vasthouden
en het reproduceren van het aangeboden materiaal. Het bleek nu dat
*) Wanneer we met expliciet V groep schrijven, wordt met de onderzoekingsgroep
onze groep etc altijd de H groep bedoeld
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deze subtest veel uitviel. Meer dan eens zagen we, dat het eerste antwoord nog maar net fout was, b.v. 2 cijfers verwiseld of een cijfer weggelaten, doch bij de beantwoording van de 2e en 3e opgave werd vaak
zeer ver afgeweken van de gestelde opgave. De goede volgorde was dan
soms volledig zoek, of men confabuleerde nieuwe cijfers. Als de opgave
goed opgelost was, betrof dit er gewoonlijk toch maar een van de drie,
de eerste b.v. waarbij men dan verder geen interesse meer vermocht op
te brengen, of de derde, doordat er na twee mislukkingen een sterke aandrang van de zijde van de p.l. kwam.
Wij zagen dit alles zeker niet zo praegnant bij de V groep. Hoewel
ook zij bij deze subtest veel fouten maakte, bleek dat het toch in het
algemeen gemakkelijker was haar aandacht, en deze ook gedurende langere tijd, te richten.
De inprenting, een facet van de intelligentie, welke op zich nog geen
verstandelijke verwerking van het waargenomene behoeft in te houden,
heeft echter, wanneer zij gebrekkig ontwikkeld is, een ongunstige doorwerking op de hogere functies van de intelligentie. Via de waargenomen
en onthouden werkelijkheid is immers de mogelijkheid gegeven deze verstandelijk te doorlichten.
2. De sociale intelligentie
Als tweede facet willen wij de sociale intelligentie bezien. Goldfarb
heeft in zijn reeds eerder aangehaald artikel zijn kinderen ook onderzocht
met de Vineland social maturity Scale. Het bleek nu dat het Sociale Quotiënt 79 was en daarmee op debiel niveau lag. Afgaande op de ervaringen
via de Terman-Merrill — waarmede geen S.Q. te bepalen is — viel het
ons wel op, dat de subtest, die dit facet van de intelligentie onderzocht,
nogal eens uitviel. Vanwege het gemis aan een exact getal durven wij
niet te poneren of deze uitval bij de V groep minder of misschien meer
ernstig was.
Wanneer wij ons afvragen wat de betekenis van de sociale intelligentie
is — en dus ook van haar achterstand — dan zijn wij geneigd het volgende te stellen:
In hoofdstuk VI hebben wij gezien dat ons bestaan altijd een bestaan is
met de ander. Ook al gaan wij om met voorwerpen, materiaal etc, dan
gebeurt dit toch steeds in een sociale ruimte. Alles wat ik zie. hoor, e t c ,
verwijst naar een ander, hetzij als komende van, of dienende voor. Veelzijdig zijn de relaties met de ander, variërend van onpersoonlijk (ene pool)
tot de diepst persoonlijke intimiteit (andere pool). Het inzicht nu in dit
genuanceerde samenspel, in dit zich telkens weer wijzigende ontmoetings229

veld, ligt besloten in de term: sociale intelligentie. Het omvat dus kennis
van een bepaalde sector der realiteit n.l. de medemenselijke. Een tekort of
een scheefgroei hierin heeft zware repercussies op de ontwikkeling van
het betreffende individu.
3. Oordeel, critiek en abstractie
Bij deze facetten van de intelligentie gaat het niet meer om iets in zich
op te nemen en vast te houden, maar om iets te begrijpen, te doorzien.
Steeds meer faalden de kinderen bij deze tests vanwege hun zwak-normale intelligentie. Bovendien bleek dat meerdere van hen echte denkinspanning niet of in onvoldoende mate opbrachten. Zij drongen derhalve
niet door tot de kern van de vraagstelling. Aperte verschillen tussen de
H en V groep zijn ons niet opgevallen.
Wenden wij ons nu, na de gegevens van de eigenlijke intelligentietest
besproken te hebben, naar andere tests. Ook vanuit deze zijde kunnen
wij een nader inzicht verkrijgen in de structuur van de intelligentie. Wij
denken hierbij met name aan de bevindingen van de T.A.T. en de Rorschach. Deze mogen dan op zich geen intelligentietest zijn, de inhoud,
omvang en structuur van het T.A.T. verhaal c.q. de aard van de Rorschach duiding laten duidelijk het niveau van het verstand zien.
4. Andere

tests

Bij de T.A.T. analyse bleek overtuigend hoe ongeordend het denkleven
van sommige dezer kinderen nog is, soms zelfs chaotisch. Zij zijn te
onrustig, missen de gedisciplineerdheid om zich b.v. aan denkopgaven
over te geven. Zij springen van de hak op de tak en kunnen niet lang
bij een en hetzelfde thema verwijlen. Eveneens viel op hoe meerdere verhalen qua inhoud en weergave op een nog kinderlijk plan stonden.
Met name de ongeordendheid binnen de verhalen bleek niet zo duidelijk
bij de V groep.
Uit de Rorschach-gegevens valt af te leiden dat de opmerkzaamheid,
het zich goed kunnen concentreren op dat wat aangeboden wordt, bij de
H groep niet groot is. Deze groep kinderen blijft aan de oppervlakte
steken. Verder schreven wij nog over haar (bid. 176) dat het tamelijk
hoge G F - % op een weinig critisch, meer oppervlakkig denken wijst.
Hoewel niet significant verschillend lag dit alles bij de V groep gunstiger.
Wanneer wij nu de Ie vraag — n.l. wat levert een analyse van de
intelligentie en die der subtests op — beantwoorden, kunnen wij het volgende zeggen:
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1 ) Uit het feitelijke I.Q. alleen is het bemoeilijkte schoolverloop niet te
verklaren.
2) Bij analyse van de subtests blijkt, dat zij regelmatig faalde bij het
inprenten, hetwelk zeker mede te wijten was aan haar onvermogen
haar aandacht lang op iets te richten. Verder was haar sociale intelligentie niet groot en waren de hogere facetten van de intelligentie
eveneens zwak ontwikkeld.
3) De bevindingen van de T.A.T. en de Rorschach wijzen uit dat deze
kinderen zich niet goed kunnen concentreren, dat hun waarnemingsscherpte niet groot is en dat hun gedachtenverloop weinig geordend is.
Het is op grond van het voorafgaande wel duidelijk dat deze kinderen
zeker niet het optimale presteren op school, zoals ook niet bij de intelligentietest. Het is dan ook niet bevreemdend dat in meerdere dossiers te
lezen staat, dat het I.Q. opgevoerd zou kunnen worden, als zij zich meer
inspanden, beter opletten, niet zou gauw afgeleid waren etc.
Onze tweede vraag betrof de werkrijpheid van deze kinderen; hoe
staat het met hun „Aufgabebewusstsein".
Werkrijpheid
Daar wij geen enkele test tot onze beschikking hadden, die dit facet
expliciet onderzocht, moesten wij voor alles afgaan op de coöperatieve
instelling, zoals die tijdens het onderzoek bleek. Met name het afnemen
van de Terman-Merrill gaf ons belangrijke gegevens. Tijdens dit vraagen antwoordspel kwam n.l. hun bereidwilligheid tot medewerken en hun
poging de test zo goed mogelijk te doen al of niet duidelijk naar voren.
Wanneer we nog eens nalezen hoe deze kinderen ten aanzien van het
test-onderzoek stonden, dan blijkt dat regelmatig geklaagd werd over
hun ongedurigheid, ongedisciplineerdheid en moeilijke bindbaarheid. Men
ervaart meer dan eens dat hun antwoord eigenlijk met de gestelde vraag
weinig te doen heeft. Zolang de ander spreekt, praten zij niet, maar wat
er nu precies gevraagd wordt, normeert hen te weinig in hun beantwoording. Zij stellen zich niet genoeg open, iets waar wij bij de inprenting
ook al op gewezen hebben. Zij kunnen zich niet lang concentreren.
Tegenover het onderzoek stonden zij als tegenover iets onontkoombaars.
Zij ondergingen het, maar van een echte spontane, actieve medewerking
was weinig sprake. Meerdere malen werden dan ook exclamaties geuit
in de zin van: „hoe lang nog, wat saai allemaal" etc. etc. Dit alles staat
wel in schrille tegenstelling met de werkrijpheid van het normale schoolkind.
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Het was echter niet zo, dat deze houding ten opzichte van een taak van
toepassing was op alle kinderen. Er was — grosso modo — sprake van
een tweede type, waar toch wel een andere werkwijze naar voren kwam.
Zij vertoonde als zodanig geen onwillige of negatieve instelling, mits er
maar voor gezorgd was, dat de band tussen proefleider en proefpersoon
goed was. W a t bij haar dus primair opvalt is een te grote afhankelijkheid
van de ander. Zij kan pas dan tot werken komen als er een goede affectieve band is met de proefleider c.q. de onderwijzer. Aan zichzelf overgelaten hebben deze kinderen te weinig psychische spankracht, geven zij
te gauw de moed op en voorzien ze grotere moeilijkheden dan nodig is.
De opgaven moeten derhalve van een simpele structuur zijn, willen zij
voor hen oplosbaar zijn. Echte denkinspanning kunnen zij uit zichzelf
nog te weinig opbrengen, iets wat het normale schoolkind ongetwijfeld
wel kan.
Het is begrijpelijk dat, gezien het gemis aan voldoende taakbesef, door
de school over de H groep geklaagd wordt. Zij zou intellectueel de stof
wel aankunnen, maar zij voelt zich te weinig verplicht ( I e type) of kan
de verplichting uit zichzelf nog niet opbrengen (2e type).
Onze vergelijkingsgroep gaf bij de observatie een veel gunstiger beeld.
Zij werkte wel slordig en onrustig, bleek teveel gevangen in eigen leefen wenswereld, maar zij was als totaal sociaal gemakkelijker te beïnvloeden en te normeren. Met name het eerste type, zoals we dit bij de H groep
zagen, viel bij haar lang niet zo duidelijk op.
W a t voor gegevens verschaffen ons de andere tests?
Als wij ons afvragen wat het ongeordende-chaotische T.A.T.-verhaal
— practisch alleen voorkomend bij de H groep — in dit kader betekent,
menen wij het volgende te kunnen stellen. O p de instructie: „vertel over
deze plaat eens een verhaal", sloeg hun fantasie dermate los, dat zij zich
niet meer aan de opdracht gebonden wisten. Deze verhalen verwijzen
naar een gemis in het vermogen zich te kunnen ordenen, in het geconcentreerd rondom het gegevene van de plaat kunnen vertellen. In feite is
het immers een min of meer eindeloos durend verhaal, omdat er ten aanzien van de invallende impressies geen enkele selectie werd toegepast.
Deze kinderen vragen zich niet af, of in te geringe mate, wat er nu precies
geëist wordt, maar zij geven aan hun gedachtengang de vrije loop. Het
verhaal mist daardoor eigenlijk een begin en een einde, er is geen opbouw.
Het lijkt ons hier op zijn plaats de 4 Rorschach-protokollen te vermelden, die niet te signeren waren (zie bid. 144) terwijl dit maar — en nog
in veel minder sterke mate — éénmaal het geval was bij de V groep
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(zie bid. 163). W a t de oorzaak ook moge zijn, van de H groep waren
4 kinderen niet in staat aan de opdracht van deze test adaequaat te vol
doen. Men kan toch immers stellen dat het gemiddelde normale school'
kind in staat moet zijn een signeerbaar — op grond dus van al of niet
goed geziene duidingen — protokol te geven.
Rest ons tenslotte nog de bevindingen van de Szeno weer te geven.
Wanneer wij de diverse modi van bouwen terwille van de overzichtelijk
heid nog eens vermelden, dan blijkt het volgende:
H
a.
b.
с
d.

het
het
het
het

indifferent plaatsen
sorterend ordenen
in details spelen
gestructureerde spel

V
3 maal (30 % ) (8; 8)

2 maal ( 1 8 % ) (6; 5)
5 maal ( 4 6 % ) (8; 4)
4 maal [36 Vc) (11; 11)

1 maal ( 1 0 % ) (7; 2)
6 maal ( 6 0 % ) (9; 4)

Wanneer wij de verhouding nagaan tussen de leeftijd en de spelvorm,
dan is er bij de H groep sprake van een evenwichtige opbouw. Bij een
hogere spelvorm zien wij ook een oudere leeftijd. Bij de V groep zien
wij contrasten. Op bijna 9-jarige leeftijd wordt door de laatste groep nog
driemaal spelvorm a gekozen, terwijl op nagenoeg dezelfde leeftijd 6 maal
spelvorm d voorkomt (60 % ). Bij de H groep zien wij deze spelvorm
slechts 4 maal (36 % ) , waarbij tevens opgemerkt dient te worden dat de
gemiddelde leeftijd dan ook nog 2}/£ jaar hoger is. Er is hier sprake van
een zekere achterstand in de werkrijpheid.
Vatten wij nu voormelde gegevens puntsgewijze samen, dan blijkt het
volgende:
1. De observatie bij de Terman-Merrill heeft ons 2 typen kinderen doen
kennen ,waar bij beiden de werkrijpheid niet groot genoemd mag
worden. Het eerste type vertoont geringe medewerking en is hiertoe
ook moeilijk te bewegen, terwijl het andere type dit wel wil, maar
daarvoor een positieve binding met de p.l. nodig heeft.
2. Het onsamenhangende T.A.T. verhaal — practisch alleen voorkomend bij de H groep — demonstreert een te weinig geleide en gerichte
opbouw in hun denk- en belevingswereld.
3. De 4 niet te signeren Rorschach-protokollen wijzen naar een te persoonlijke c.q. gestoorde — althans op deze leeftijd — verwerkelijking
van de opdracht.
4. De Szeno laat een verlate rijping zien ten aanzien van het inventief
werkzaam bezig zijn.
Ook ten aanzien van vraag twee — werkrijpheid, taakbesef — hebben
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wij derhalve in het voorafgaande meerdere gegevens gekregen, die ons
duidelijk maken dat deze kinderen niet het volle rendement halen uit hun
verstandelijke begaafdheden en hoe zij zich in deze in ongustige zin aftekenen ten opzichte van de V groep en het normale schoolkind.
Ons rest nu de derde vraag te beantwoorden n.l. of er nog andere
factoren zijn, die het bemoeilijkte schoolverloop mede kunnen verklaren.
Het kind op de lagere school bevindt zich in een sociale ruimte; het
leert temidden van andere leerlingen en de schoolstof wordt hem aangeboden door een onderwijzer (es), met wie het normaliter in een zekere
affectieve binding staat, zij het wel, zoals we gezien hebben bij de bespreking van de schoolrijpheid, dat deze niet zo intiem is als met zijn
ouders.
Het is niet alleen vanwege de moeilijkheden, die zij op school geven,
dat wij zoveel aandacht gaan besteden aan de socio-affectieve structuur
van deze kinderen. De gedragsmoeilijkheden, die zij thuis en op straatvertonen, zijn over het algemeen van zeer ernstige aard. Bovendien heeft
de studie van de literatuur (zie hoofdstuk I) ons in deze zeer waakzaam
gemaakt. Het vertoeven in een (te?) grote groep zou immers voor zuigeling en kleuter het gevoels- en sociale leven te weinig voeden en vormen,
met alle nadelige gevolgen vandien voor een verdere uitgroei.
B.

Socio-affectiviteit

In de voorafgaande bladzijden hebben wij bij de bespreking van de
intelligentie-uitslag en met name bij de observatie, reeds waardevolle
bijdragen betreffende dit facet gekregen. Wij hebben de groep — grosso
modo — in twee typen kunnen onderscheiden. Het eerste type, zie voor
een meer uitvoerige beschrijving bid. 136 en 170 ging sterk haar eigen
gang en was niet zo toegankelijk voor de instructies van de ander. Zijn
antwoorden beleeft men vaak niet als een wederwoord. Er is een te geringe openheid en medewerking, waardoor zij zich ook te weinig laat
normeren en zodoende in feite vrij asociaal leeft. Bij het tweede type
zagen wij een te sterke gebondenheid aan en afhankelijkheid van de
ander. Hier was het eigene en zelfstandige onvoldoende tot ontwikkeling
gekomen.
Bij de V groep was het zeker niet mogelijk zo duidelijk deze twee
typen te onderscheiden. Er waren wel kinderen, die enige overeenkomst
vertoonden met het eerste type, maar het bleek toch, dat dit gevangen
zijn in eigen wereld, hier makkelijker te doorbreken was. Er was zeker
geen sprake van een min of meer vastgelegde structuur. Het tweede type
zagen wij echter wel meerdere malen.
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Wat zien wij nu bij de andere tests?
Bij de bewerking van de T.A.T. verhalen hebben wij op geleide van
3 vragen de thematiek geordend. Ten aanzien van vraag 1 — wat is het
hoofdthema — bleek dat er bij beide groepen meer negatieve themata
voorhanden waren dan positieve (zie bid. 173). In hun belevingswereld
is het verbonden zijn met de ander en het andere zeker niet zo gaaf en
vanzelfsprekend. Wanneer wij voormelde belevingswereld inhoudelijk
nader specificeren, dan blijkt dat er niet gesproken kan worden van een
overheersen van conflictthemata, teken van een negatieve c.q. vijandige
instelling jegens de medemens. Verhalen, die een sterke positieve band
met de ander i.e. met de ouders weergeven, waren echter evenmin talrijk.
Een duidelijk verschil tussen beide groepen kwam naar voren in de doodsproblematiek, zoals uit de volgende cijfers blijkt :

plaat 3 GF
ouders gaan dood
plaat 3 BM
moeder dood
plaat 8 GF
moeder dood

H

V

66 %

20 %

75 %

20 %

H%

—

Bij de beschrijving van het normale schoolkind — wij beroepen ons in
deze met name op Alexander (1), Gesell (2) en Schilder (3) — hebben
wij gezien hoe deze de dood steeds meer gaat vatten vanuit een realistische gedachtengang (zie bid. 194). Het zich affectief met de dood bezighouden vermindert steeds meer, met name in de puerale fase. Des te meer
opvallend is het dus dat onze groep zo'n sterke emotionele occupatie heeft
met dit thema, zich toespitsend op de moederfiguur. Mede gezien ook de
weergave van haar betekenis ( zie hoofdstuk VI ) is de conclusie gewettigd
dat deze kinderen zich niet levenszeker weten. Dat wat bij normale schoolkinderen vanzelfsprekend is •— n.l. het omgaan met hun moeder, het
behoren tot een gezin en het er zich thuis en veilig weten — is bij hen
zeer broos en kwetsbaar.
Wij vinden een bevestiging van het voorafgaande in de S.C. Test
( zie bid. 152). Daar lezen wij immers dat de H groep een sterke binding
vertoont aan thuis. Het zich zo uitdrukkelijk geoccupeerd weten met thuis
kan alleen maar voortkomen uit een onzekerheid, uit een zich niet vanzelfsprekend ingebed weten in het gezin. In dit licht is het dan ook niet
bevreemdend, dat wij een regel verder lezen, dat meerdere Protokollen
de aanwezigheid van verlatenheidsgevoelens suggereren.
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Voormelde bevindingen komen in hun betekenis nog praegnanter naar
voren, als wij ze vergelijken met onze beschrijving van de puer. W I J heb
ben immers gezien hoe deze zich steeds meer losmaakt van thuis, hoe hij
zich verzet tegen affectieve uitingen en hoe hij zich in toenemende mate
richt op de wereld buiten, daar hij de geborgenheid van thuis niet meer
zo behoeft.
Terugkerend naar onze bespreking van de Τ Α Τ verhalen, kunnen
wij vraag 2 — de sfeer van de verhalen betreffende — beantwoorden
en wel dat deze bij de Η groep gemeenlijk aan de onlustvolle-trieste kant
is. Er zijn weinig verhalen, die een blijde, opgeruimde toon bevatten De
levensvreugde, zo kenmerkend voor het normale schoolkind, komt zo
weinig tot uiting. Opvallende verschillen tussen de Η en V groep waren
er niet, wel waren er bij de V groep iets meer positieve themata.
Op vraag 3 — het aantal personen, dat in de verhalen optrad — zagen
wij geen verschillen tussen beide groepen. W e l valt op dat het merendeel
der personen betrekking had op gezinsleden (H 72 van de 93, V 82
van de 100) (bid 174) Daar wij met beschikken over cijfers, verkregen
met onderzoekingen bij normale kinderen, kunnen wij geen conclusies
trekken
De analyse van de T.A T . verwijst naar een gestoorde belevingswereld,
waarbinnen de doodsproblematiek een grote rol inneemt De levenszeker
heid, die deze kinderen bezitten, is zeker niet groot te noemen.
Uit de Rorschachprotokollen, waarbij geen significant verschil aan
wezig was tussen beide groepen, bleek dat bij de Η groep sprake was
van een verhoogde emotionele ontvankelijkheid en aanspreekbaarheid
( Part en Tot kleurenindex was resp bij de Η en V groep 0,39 — 0,33
en 1,67— 1,32) Ten aanzien van het affectief ageren en reageren steekt
de V groep gunstiger af dan de Η groep, doordat zij η 1 meer gevoels
matig betrokken is bij de situatie dan de Η groep, zij het wel dat bij
laatstgenoemde groep de F b F en Fb percentages lager zijn, welke op zich
verwijzen naar een meer impulsief verlopend gevoelsleven ( F F b % bij
Η en V groep 7—11; F b F % 3—5, F b % 1—3) W<j zien in onze be
vindingen derhalve geen bevestiging van die van Goldfarb (zie bid. 28),
die η 1. vond dat zijn groep een relatief hoog Fb en F b F percentage bezat
De door ons gevonden percentages tonen wel aan dat onze groep in haar
manifest gedrag geen affect-warme indruk maakt ( F % is 79), anderzijds
is het zeker niet verantwoord te stellen dat zij van aanleg gevoelskoud is
Bovendien blijkt uit de zojuist weergegeven cijfers, dat, als zij zich affec
tief verwerkelijkt dit zeker niet ongecontroleerd, impulsief verloopt
Het Erlebnistype de belevingsrijkdom, is echter bij beide groepen aan
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de beperkte kant. Het affectief betrokken zijn bij de duiding, alsook het
introtensieve moment (bewegingsantwoord) is niet groot te nemen.
Enigszins bevreemdend is wel, dat het M + Md percentage bij de
H groep iets hoger ligt dan bij de V groep (resp. 17 % tegen 8 % ) , terwijl
bij de vroeger reeds weergegeven data de H groep — in sociaal opzicht
althans — zeker een meer gestoorde indruk maakte. De mensduidingen
zijn een teken van het zich sociaal ingebed weten, zij het wel dat onvol
doende blijkt hoe die ander mij gegeven is, hoe ik mij tot hem verhoud.
Samenvattend kunnen wij zeggen dat de H groep, hoewel zeker niet van
aanleg gevoelskoud, in haar manifest gedrag zich weinig affectief verwer
kelijkt en dat zij bevreemdenderwijze een meer medemenselijke interesse
vertoont dan de V groep.
Uitvoerige aandacht dienen wij te schenken aan de gegevens van de
Szondi, daar hier immers een significant verschil in de m — factor naar
voren kwam. Deze was n.l. bij de H groep 41 % en bij de V groep lager dan
1 0 % . Deze factor wijst met name op een „denial of the need to lean on
others" (Deri bid. 138). De proefpersonen voelen zich teveel gefrustreerd
door de ander en hebben de hoop opgegeven dit nog op te kunnen vangen
door nieuwe contacten. Vandaar „a withdrawal and a certain sadness and
coldness in interpersonal relations" (Deri 139).
Al moge dan bij de bespreking van de С vector gebleken zijn dat de
V groep een hogere o—keuze geeft, — wat wijst op een negatieve sociale
instelling — de H groep geeft in deze een zwaardere m—factor (4 tot 6).
Betrekken we bij deze cijfers nog de h en s keuze dan blijkt dat bij haar
de h + 17 % lager en de s + 14 % hoger is dan bij de V groep.
Gezien de o — keuze in de С vector zijn beide groepen ten aanzien van
het gemeenschapsleven niet voldoende aangepast, lettende echter op het
hogere m — % en s + % is de H groep zeker ernstiger gestoord en is er
bij haar meer kans op agressieve c.q, destructieve gedragingen.
Ten aanzien van het gevoelsleven zijn wij geneigd te stellen dat de
V groep meer hunkert naar bevrediging in deze (h + % is hoger) en dat
dit bij haar ook gemakkelijker kan, daar zij zich sociaal minder afsluit
(lager m — ) .
Zou een verklaring van het voorafgaande niet hierin kunnen liggen,
dat de levensgeschiedenis van het kind, dat in een inrichting is geweest,
gewoonlijk ongunstiger is dan die van het affectief verwaarloosde kind.
De eerstgenoemden zijn, na een of meerdere jaren in een tehuis geweest
te zijn, vaak voor-kinderen; zij krijgen op een gegeven ogenblik een vader,
die gemeenlijk niet de genitor is en zij vertonen een groot leeftijdsverschil
met de volgende kinderen. Ook de binding met hun eigen moeder is
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gedurende de eerste levensjaren vaak zeer gebrekkig geweest. In affectiet
en sociaal opzicht zijn zij gewoonlijk meer gedupeerd geworden.
De analyse van de Szondi laat zien, dat er zeker wel sprake is van een
behoefte aan genegenheid, dat anderzijds het zich sociaal afsluiten zo
groot is, dat van vervulling van eerstgenoemde verlangens in de practijk
weinig terecht zal komen.
Wij menen echter dat ten aanzien van het voorafgaande, dank zij de
individuele casuïstiek, enkele waardevolle verduidelijkingen mogelijk zijn.
Wij zien n.l. dat Casus II en IV een andere keuze in de Szondi maken dan
Casus III en V. Is er bij de eerste twee vanuit anamnese en testgegevens
meer sprake van een bindingsbehoefte, van een in contact willen treden
met de ander, in de Szondi ziet men dit bevestigd door een sterke h + en
m + keuze, terwijl de s + niet zo zwaar beladen is en de contact vector
niet zo uitgesproken o — (bij Casus IV zelfs — + ).
Bij de laatste twee kinderen (Casus III en V ) kwam in de levensgeschiedenis en andere testgegevens een apert negatieve sociale instelling
naar voren. In de Szondi zien we nu een zwaar beladen s + keuze en een
contact vector, die gemeenlijk o — is, terwijl de h + niet zo zwaar
beladen is.
Zouden wij nu, op grond van deze individuele casuïstiek, mogen stellen
dat er binnen onze groep 2 typen zijn :
a) zij, die hunkeren naar geborgenheid en in de Szondi een h + en in
de contact-vector een — + keuze zien geven en
b) zij, die zich sociaal afsluiten, waarbij dan de Szondi gemeenlijk een
zwaarbeladen s + factor te zien geeft en in de contact-vector een
o — keuze.
In deze denken wij dan aan het vanuit de literatuur (bid. 22) bekende
onderscheid tussen het kind, dat „craves affection" en het kind, dat zich
„affectionless" gedraagt. Bij de bespreking van de observatiegegevens zijn
wij deze twee typen ook al tegengekomen.
Vatten we nu samen, wat de bijdrage is van de Szondi, dan blijkt, dat
dank zij Casus I tot en met V, twee typen kinderen te onderscheiden zijn ;
zij, die in een sterke bindingsbehoefte leven, en zij, die zich sociaal afgrendelen. Als totaal geeft de H groep een meer gestoord beeld dan de
V groep.
Eveneens blijkt hoe gestoord de H groep is, wanneer wij ons weer het
beeld voor ogen halen van de puer. O p meerdere plaatsen hebben wij in
het desbetreffende hoofdstuk vermeld, hoe zij affectief losgroeien van
thuis i.e. de moeder en hoe hun leefwereld zich verbreedt tot de school, de
straat, de vrienden etc. In deze wat meer onpersoonlijke leefwereld kunnen
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zij zich handhaven ; zij zijn nu uit op ontdekkingstochten, op het nieuwe
en het thuiszijn, het veilig geborgen zijn in de familie kan hun dit niet
bieden, weshalve zij er zich ook vervelen (zie bid. 197).
De Rosenzweig toont aan dat de H en V groep zich weinig laten leiden
door de spelregels, die een goed samenzijn mogelijk maken (te laag
G.C.R.). Zij zijn sociaal niet voldoende uitgerijpt, voelen zich nog te gauw
bedreigd (te hoge E % ), en zijn dan te snel in de verdediging gedrongen,
bestaande in het afwenden van eigen schuld en het beschuldigen van de
ander ; niet ik maar
Hoewel niet significant verschillend, zien wij, dat de H groep als totaal
een relatief meer aangepaste indruk maakt dan de Vgroep. Zij blijft n.l.
minder bevangen in de sociaal-frusterende situatie — mogelijk samenhangend met dat wat wij boven beschreven hebben in verband met de m —
in de Szondi — en zoekt meer naar aangepaste oplossingen. Zou men in
deze als hypothese mogen stellen dat de H groep — of geldt dit misschien
maar voor één type n.l. de affectionlessness — tot een betere aanpassing
— hoewel pseudo — in staat is, daar zij zich minder engageert ?
Als wij voormelde gegevens ten aanzien van de socio-affectiviteit nu
puntsgewijze samenvatten en pogen tot inzichtelijkheid te brengen, dan
zien wij het volgende :
1. Via de analyse van de Terman-Meril! test bleek dat bij de H groep de
sociale intelligentie zeker niet groot genoemd mocht worden ; dit werd
eveneens bevestigd door de gegevens van de Rosenzweig (te laag
G.C.R.).
2. Bij analyse van de belevingswereld (T.A.T. - S.C.T. ) kwam naar
voren, dat deze kinderen zich sociaal niet geborgen voelden, dat hun
stemmingsleven meer aan de negatieve, onlustvolle kant was en dat er
weinig themata waren, die uiting gaven aan een vreugde in het samenzijn met anderen. Men kan niet stellen dat specifieke conflictthemata
overheersend waren, wel bleek dat de doodsproblematiek een grote rol
speelde.
3. Hoewel in het feitelijk manifeste gedrag de affectiviteit geen grote rol
speelt, is het niet verantwoord te zeggen, dat zij in aanleg gevoelskoud
zouden zijn, eerder is er sprake van een verhoogde aanspreekbaarheid
in deze.
4. Het onderzoek roept het beeld op van twee typen kinderen :
a. zij, die nog sterk een contactbehoefte vertonen en derhalve een
h + geven in de Szondi.
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b. Zij, die op grond van de doorleefde frustaties zich afkeren van de
ander, ja zelfs min of meer oppositioneel staan ten opzichte van de
medemens ; in de Szondi ziet men dan met name de m — keuze.
5. Het tweede type van de H groep (zie punt 4b) zouden wij asociaal
willen noemen, symptoom van een min of meer vastgelegde structuur
In zoverre dit type voorkwam bij de V groep, hebben wij gesteld, dat
dit dan zeker niet zo geprononceerd was. Wij zouden dan ten aanzien
van haar de term praesociaal willen gebruiken , op de gebruikmaking
van deze term zullen we later terugkomen
6

Het is voor ons een nog niet opgeloste vraag, waarom het ene kind
meer , craves affection" en het andere kind zich meer „affectionless"
gedraagt Speelt hier de aanleg een grote rol of zijn hier exogene
factoren aansprakelijk zoals de leeftijd, waarop het kind in een tehuis
geplaatst is , de grootte van de groep, waar het kind zich in bevond ,
de duur van plaatsing , de opvang van de affectieve behoefte door de
moeder, als het kind weer terug is etc. De individuele casuïstiek geeft
ons te weinig houvast om in deze een bepaalde opvatting te huldigen.

7. De bespreking van Casus I (zie bid 39) werd afgesloten met de opmerking, dat hij zeer veel praat, maar in feite niet tot een dialoog komt
Wij hebben toen de term collectieve monoloog gebruikt. Het lijkt ons
juist er hier nog enige regels aan te wijden, temeer daar deze „manier
van spreken" bij meerdere kinderen voorkwam, zij het wel, dat zij allen
behoorden tot het type, dat zich „affectionless" gedraagt. Wij zien bij
deze kinderen, dat zij in feite niet tot een ander spreken, zodat wij
kunnen stellen dat de vraag aanleiding is dat zij gaan spreken, maar
dat wat zij zeggen is beslist geen antwoord Dit verwijst naar een
zware communicatiestoornis. Gezien onze reeds weergegeven schets
van de „affectionlessness" is dit symptoom wel plaatsbaar
De bespreking van de socio-affectiviteit heeft ons duidelijk aangetoond
hoe zwaar en ernstig de H groep gestoord is. Gezien het voorafgaande, is
onze volgende stap verklaarbaar η 1. de vraag naar de eenheid binnen de
persoon
C.

De

Persoonlijkheidsstructuur

In zijn reeds meerdere malen aangehaald artikel geeft Goldfarb als zijn
mening dat de persoonlij kheidsontwikkeling van de door hem onderzochte
kinderen op een nog vrij primitief, ongedifferentieerd niveau staat (bid 28)
Uit de voorafgaande bladzijden, waarin wij nagegaan zijn waarom deze
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kinderen zoveel leer- en gedragsmoeilijkheden gaven, hebben wij een
inzicht gekregen in diverse facetten van hun persoonlijkheidsstructuur, die
in ernstigere mate gestoord bleken te zijn dan dit het geval was bij de
kinderen van de V groep.
Vatten wij dit alles nog eens puntsgewijze samen, dan zien wij het
volgende :
1 ) Uit de bespreking van de intelligentieresultaten bleek dat de H groep
zeker niet het optimale presteerde. Zij nam te vluchtig waar, met alle
gevolgen vandien. Voor inprenting en echte denkinspanning bracht
ze te weinig op.
2 ) De observatie bracht — grosso modo — 2 typen naar voren :
a. zij, die sterk ingesteld waren op personeel contact (crave affection).
b. zij, die zich sociaal afsloten (affectionless).
3 ) De ongeordende T.A.T. verhalen verwezen naar een ongerichte, ongeordende denk- en belevingswereld ; meerdere verhalen stonden qua
inhoud op een beperkt, kinderlijk niveau en overwegend waren de
personen, die in de verhalen optraden, gezinsleden.
4) Via de Rorschach-bespreking bleek het volgende :
a. De 4 niet uitwerkbare protokollen tonen — gezien de leeftijd —
een achterstand in ontwikkeling aan (zie bid. 144).
b. Het gemiddelde Erlebnis-type lag bij de overigen op gecoarteerd
niveau : er was in deze zeker geen sprake van een rijk en rijp
ontwikkeld innerlijk.
5) De verhouding tussen leeftijd en werkwijze in de Szeno doet een
achterstand vermoeden in het creatief omgaan met materiaal.
6) In de Rosenzweig werd de vraag geopperd of de H groep een niet meer
aangepaste indruk kon maken, doordat zij minder situatief bepaalbaar
was dan de V groep. Wij hebben ons wel afgevraagd of dit geen
pseudo-aanpassing was.
7) Op meerdere plaatsen hebben wij, bij de bespreking van de S vector
in de Szondi (zie bid. 120 en 179), gewezen op de verklaring, die Deri
— bij een zwaarbeladen h + en s -f- factor — karakteristiek acht voor
achterlijke kinderen, die op een concreet niveau leven. Terloops zij er
nog op gewezen dat het I.Q. van onze kinderen op normaal niveau
ligt, zij het wel beneden de 100.
8 ) Ten aanzien van één type binnen de H groep, n.l. zij die zich „affectionless" gedragen, hebben wij op bid. 240 de term asociaal gebruikt, dit in
tegenstelling met de V groep, die wij meer praesociaal noemden. Wij
hebben dit verschil gemaakt op grond van het gemis aan openheid en
beïnvloedbaarheid bij de H groep. Wij meenden dus dat er bij haar
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reeds een meer gevormde structuur was dan bij de V groep. Bij deze
laatste groep bleek de openheid in het contact niet groot ; ook zij
maakte de indruk van teveel op zichzelf te leven. Dit was echter
facade, want bij een affectieve benadering bleken deze kinderen uit
de V groep wel in staat te zijn tot een zich affectief binden. Hun
socialiteit was dan te wekken, zij waren nog te ordenen tot een ander.
Wij werden in deze mening versterkt door de bevindingen van de
Szondi, alsook door die van de Rosenzweig.
Binnen de Szondi hebben wij echter nog de Sch (of ik) vector, die wij
in dit kader willen bespreken.
Wanneer wij eerst de percentages vermelden, dan zien wij hier de
volgende cijfers :
Sch vector
o

—

—

o

H

V

20 %
17%
11%

30 %
- _

Daar andere keuzen minder dan 10 % gegeven zijn, werden zij niet in
voormelde tabel opgenomen. W e zien dat dit bij de V groep 70 %, bij de
H groep 52 % is. Mogelijk verwijst de grote verscheidenheid in keuzen
— n.l. altijd minder dan 10 %, anders werden ze in voormelde tabel opge
nomen — naar een labiele persoonlijkheidsstructuur. Het verschil in per
centages tussen de beide groepen is niet van dien aard, dat het trekken
van specifieke conclusies gewettigd is. Bovendien moet niet vergeten
worden, dat er geen rekening gehouden is met de zwaarbeladenheid der
factoren; bij de H groep bedroeg de к — minder dan 1 0 % en de ρ —
minder dan 30 %, terwijl dit bij de V groep respectievelijk 20 % en 35 %
was.
De meest voorkomende vectorkeuze is die van het dril-ik, het beeld, dat
verwijst naar een ik, dat rekening houdt met en dus min of meer aangepast
is aan de eisen van de buitenwereld. Het kind leeft nu realistisch, bevindt
zich in de latentieperiode. Wij moeten in deze echter een voorbehoud
maken, omdat de zwaarbeladenheid met name van de ρ — , voormelde
schets wijzigt, in die zin n.l. dat de aanpassing minder wordt, doordat het
individu steeds sterker zijn eigen behoeften uitleeft.
Voordat wij nu voormelde gegevens willen samenvatten, rest ons nog
een vraagstuk ter opheldering, n.l. de verhouding tussen de cognitieve
en de affectieve functie. Dat wij dit hier bespreken is duidelijk, daar wij
nu de opbouw binnen de persoonlijkheid nagaan.
Eerder (zie bid. 141 ) schreven wij bij de T.A.T. analyse, dat het onge-

242

ordende denkleven bij deze kinderen onder de druk stond van de impulsief verlopende affectiviteit, bij de bespreking van de Rorschach (bid. 146
en 176) zagen wij echter dat het affectief ageren en reageren zeker niet
impulsief is. De H groep vertoont een verhoogde emotionele aanspreekbaarheid, maar het gevoelsmatig betrokken zijn bij de situatie is onvoldoende. Het F % van 79 (volgens Ames op deze leeftijd gemiddeld 63)
geeft te weinig „ruimte". W e zien n.l. dat het gehospitaliseerde schoolkind zich verstandelijk probeert te handhaven (zie h o g e F % ) , dat
echter mislukt ( F + % = 66 en volgens Ames, gezien de leeftijd, normaliter 89). Op de tweede plaats is de F + eveneens een index voor de ikcontrole ( Beek. 4 ). Gezien het te lage percentage is de H Groep niet voldoende bij machte opkomende impulsen te beheersen en te leiden, zij mist
als groep nog voldoende zelfbepaling, leeft dus nog teveel in functie van
de situatie.
Is van hieruit het ongerichte, ongedurige, incohaerente (zie ook de
observatie bij de Terman-Merrill) niet te begrijpen? Deze kinderen kunnen zich niet concentreren, daar zij te weinig gegrepen en gebonden worden door het onmiddellijk voorhandene. Zij glijden er langs heen en leven
eigenlijk van moment tot moment, het beklijft bij hen niet, daar het hun
niet blijvend aanspreekt. Vandaar ook het wisselvallige, het onberekenbare in hun gedrag.
Samenvattend menen we te mogen zeggen, dat de uitgroei bij onze
kinderen gestoord is, daar met name het gevoelsleven ofwel nog te infantiel is, ofwel te afgesloten, zodat het zich moeilijk laat doordringen in en
opnemen door het verstandelijke leven. Deze kinderen nemen wat lichamelijke en verstandelijke leeftijd betreft toe, maar affectief... ? In deze
citeren wij de pleegmoeder van Casus IV (zie bid. 59): Hij is alleen
lichamelijk groter geworden in die drie jaar, dat wij hem bij ons hebben,
maar verder is hij niet veel veranderd.
Reden tot

Aanmelding

In de voorafgaande pagina's van dit hoofdstuk hebben wij getracht een
inzicht te verkrijgen in de persoonlijkheidsstructuur van deze groep kinderen. Wij hadden dit structuurbeeld nodig, omdat alleen van hieruit de
klacht, c.q. klachten, waarmee de ouders op het M.O.B, kwamen, begrijpelijk te maken was, c.q. waren. Dat hun kind stal, zich sexueel misdroeg, steeds in botsing kwam met leeftijdsgenoten is immers niet toevallig en evenmin los te maken van de individuele levensgeschiedenis.
Als wij de gedragsmoeilijkheden nog eens de revue laten passeren, zien
we, hoe deze bestaan uit het sociaal onaangepast zijn, het niet voldoende
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erkennen en navolgen van huiselijke regels, m.a.w. het niet willen luisteren, het ongehoorzaam zijn, het vertroebelen van de sfeer, het onmiddellijk
ruzie hebben etc. Hoewel het in de lijn ligt te menen dat deze gedragsmoeilijkheden op het gevoelskoude type van toepassing zijn, laat de individuele benadering (hfdst. II) toch ook zien hoe het „craves affection"
type zich storend kan gedragen b.v. tegen een 2e pleegkind, dat n.l. ervaren wordt als een mededinger. Een andere categorie stoornissen komt
echter meer voor bij dit type n.l.: het nog zo kinderachtig ingesteld zijn,
het nog niet kunnen spelen, het traag zijn. Bij deze klachten ontmoet men
meer een achterstand in de ontwikkeling, die de bezorgdheid der ouders
oproept.
Wanneer wij ons afvragen, welke factoren een rol gespeeld hebben
bij het ontstaan van deze klachten, dienen wij te bedenken, wat wij reeds
in de inleiding gesteld hebben, dat deze kinderen leven in een wijde
Urn- en Mitwelt, zodat een precies afwegen van de pathogenetische en
pathoplastische momenten moeilijk is. Wij hebben eerder reeds gezien
(zie hoofdstuk II en III) dat meerdere gezinnen, waar de kinderen
momenteel in vertoeven, affectief en/of paedagogisch te kort geschoten
zijn, zodat het zeker niet verantwoord is alle gedragsmoeilijkheden begrijpelijk te maken vanuit het vroegere verblijf in een tehuis. Maar, in
zoverre dit laatste wel verantwoord is, dienen wij dit leefmilieu niet enkel
en alleen te zien vanuit de „maternal deprivation" (hoofdstuk V I ) .
In de voorafgaande alinea, hebben wij het methodologische vraagstuk
aangeroerd, waar dit geschrift uiteindelijk op berust n.l. op het,.genetische
Verstehen" (5).
Jaspers heeft naast de door hem ontwikkelde phaenomenologie — zijnde
de leer der subjectieve verschijnselen van het zieke zieleleven —, eveneens de „verstehende Psychologie" binnen de psychiatrische kliniek gebracht. Hieronder wil hij verstaan het „Erfassen der seelischen Zusammenhänge von innen" (bid. 255). Wij willen er hier even op in gaan.
Wanneer ik 's ochtends buitengekomen een ijslaag zie liggen op de
plassen op straat, concludeer ik dat het 's nachts gevroren heeft en naarmate 't zwaarder gevroren heeft, zie ik dat de ijslaag dikker is. Bij deze
en andere ervaringen, voorwerp van bestudering binnen de natuurwetenschappen, probeer ik te komen tot het opstellen van wetten. De vraag,
die Jaspers nu ontkennend beantwoord heeft, is of deze methode ook de
methode is bij de menswetenschappen. Jaspers meent dat een geheel
andere methode gewenst is, zonder echter uit te sluiten dat de causale
methode ook wel met enig resultaat kan worden aangewend binnen de
menswetenschappen, daar ook menselijke gedragingen en belevingen
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quantificerend te benaderen zijn. Een voorbeeld moge toelichten waarom
deze laatste methode ontoereikend is. Wanneer mijn zoon met een slecht
rapport thuis komt, zijn diverse reacties mogelijk: hij kan gaan schreien,
zijn schuld bekennen, de onderwijzers de schuld geven, beloven hard te
studeren etc. Vaststaat dat op grond van dit rapport deze reacties gekomen zijn, echter niet in een rechtlijnig-causaal verband. Hier is niet
sprake van dit noodzakelijk gevolg, maar van een gemotiveerd gevolg.
Mijn zoon „beslist" immers in min of meerdere mate zelf hoe hij zal antwoorden, mede rekening houdend met zijn ouders etc. Jaspers stelt nu
dat het „antwoord" van mijn zoon begrepen moet worden uit de situatie,
uit zijn verwerking van het rapport. Hier is een „Kausalität von innen"
en niet zoals bij de natuurwetenschappen een „Kausalität von auszen".
Mij inlevend nu in mijn zoon kan ik niet anders dan tot de overtuiging
komen dat zijn gedrag het antwoord is op het slechte rapport. De reactie
is dan voor mij inzichtelijk, begrijpelijk. Hoe ingewikkelder de situatie
echter is of hoe verder uit elkaar gelegen het motief en de daaropvolgende
gedragingen zijn, hoe groter de kans is op een verkeerd begrijpen van
de onderlinge samenhang. Het is dan mogelijk, dat het „Deuten" in mindere of meerdere mate in de plaats komt van het „Verstehen". Zo heeft
men in de oudere literatuur de achterstand bij de inrichtingskinderen b.v.
meer dan eens geweten als gevolg van het te lang in de natte luiers laten
liggen of als gevolg van verkeerd toegepaste voedingen etc. Terugkerend
naar het thema van dit geschrift kunnen wij stellen dat de door ons onderzochte kinderen bepaalde wangedragingen te zien geven, die wij menen
begrijpelijk te kunnen maken vanuit het leven, dat zij tot nu toe geleid
hebben.
Wanneer wij ons naar het huidige leefmilieu wenden, waarin deze kinderen zich bevinden, dan blijkt dat hier niet voldoende aanknopingspunten
liggen om alle stoornissen te begrijpen. Meerdere kinderen gaven immers
al moeilijkheden bij het moment van opname in het gezin. Vandaar dat
wij gegaan zijn naar het milieu, waar de kinderen de eerste levensjaren
verbleven en dus de literatuur betreffende het „Anstaltskind" weergegeven hebben, omdat wij deze gegevens als achtergrond voor ons verder
betoog nodig hadden. Wij verbinden dus het heden (gestoord gedrag)
met het verleden (het vertoefd hebben in een tehuis), in de zekerheid,
dat het kind een gevormd (c.q. vervormd) kind is.
Vanuit een kennis van de persoonlijkheidsstructuur is het gestoorde
momentane gedrag te begrijpen. Toch zou een nadere phaenomenologische doorlichting van de act zelf b.v. het stelen, het stotteren, nog van
node zijn, om te doorzien hoe het kind zich in deze act verwerkelijkt.
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Wanneer Bowlby schrijft: „By stealing the child hopes for libidinal
satisfaction" (6) wordt hier een zienswijze ontwikkeld, die in zijn algemeenheid zeker niet altijd opgaat. Onvoldoende is zo n.l. duidelijk gemaakt, waarom het ene kind snoep steelt en het zelf opeet (Casus I),
terwijl een ander kind (Casus XI) snoep aan klasgenootjes geeft en
Casus W weer kleine warenhuisdiefstalletjes pleegt. Wij menen dat in
een afzonderlijke studie dit alles nagegaan zou moeten worden.
Na dit alles rest ons nog een vraag ter beantwoording n.l. waarin verschilt de H van de V groep, wanneer wij de levensgeschiedenissen van
beide nagaan.
Elk kind uit de V groep werd in dit geschrift bestudeerd, omdat na
het psychologisch onderzoek, de diagnose: affectieve verwaarlozing gesteld mocht worden. Wij hebben bij de levensgeschiedenis en het psychologisch onderzoek de achtergronden in hun algemeenheid weergegeven,
die het huidige gestoorde gedrag begrijpelijk konden maken. Bij de
H groep lag onze werkwijze anders: hier was het minimaal drie maanden
vertoefd hebben in een tehuis, gedurende de eerste 6 levensjaren, al voldoende reden om deze kinderen te onderzoeken. Daar het schoolkinderen
betrof, hebben wij gezocht naar de achtergronden binnen het gezin,
waarin zij sinds meerdere jaren vertoefden. Nu blijkt dat in lang niet
alle gevallen het gezin affectief en paedagogisch tekort schoot — en zelfs
al deed het dit wel, dan bleek toch meer dan eens dat het reactief was —
zie b.v. de houding van de pleegvader bij Casus I — en zullen wij dus naar
een andere verklaring moeten zoeken. In het gezinsleven zelf zijn derhalve
onvoldoende aanknopingspunten om het gestoorde gedrag van de H groep
volledig begrijpelijk te maken.
Een essentieel verschilpunt echter tussen de H en V groep is het feit,
dat eerstgenoemde groep kinderen gedurende kortere of langere tijd niet
in een gezinssfeer, maar in een internaat is opgevoed. Wij hebben dank
zij de bevindingen van hfdst. I leren zien, hoe ernstig gemeenlijk de uitgroeistoomissen zijn en met ons hoofdstuk over de gezinspsychologie
konden wij begrijpen wat ouderlijke zorg was en wat het inrichtingskind
dus miste. Men diene in deze te bedenken, dat de kinderen in een tehuis
geplaatst zijn in hun kinderjaren, d.w.z. in die jaren waarin de opbouw
van de socio-affectieve relaties plaats vond. Wanneer wij nu dit verschilpunt tussen de beide groepen mede betrekken bij ons pogen een aanvaardbare verklaring te vinden voor het momentaan gestoorde gedrag,
dan menen wij, na alles wat wij reeds geschreven hebben over de zin van
de hulpeloosheid van de pasgeborene, het afhankelijk zijn van de ouderlijke zorg, veel inzichtelijk te kunnen maken. Uiteraard, het zij nogmaals
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vermeld, niet om alle ,,schuld" op het internaat te schuiven, maar wel
omdat hier de kiemen van de scheefgroei aanwijsbaar zijn. Het monocausale denken immers faalt steeds meer, naarmate het kind ouder wordt,
vanwege de verwijding van zijn leefwereld.
Z o menen wij in dit geschrift de belangrijke waarde van het opgroeien
in het gezin aangetoond te hebben. Hier worden immers de meest veilige
waarborgen gegeven voor een gave affectieve opvang en een juiste paedagogische ontmoeting. Wanneer, door welke omstandigheid ook, opname
in een kindertehuis toch noodzakelijk blijkt, dan houde men voor ogen,
dat studies, als die van Klackenberg en andere aangetoond hebben dat de
stoornissen niet zo ernstig behoeven te zijn, mits men zich realiseert, wat
reeds de Italiaanse geschiedschrijver Salimbene van Parma (1221-1288)
stelde (7): „Non enim vivere possunt sine aplausu et gestu et laetitia
faciei et blanditis baiularum et nutricum suarum".
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2. A. Gesell : The child from five to ten. bid. 4 2 9 - ^ 3 2 .
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SUMMARY
In this study we have examined the development of the schoolchild
that spent at least three months in an institution before the age of six.
W e started our investigation with a group of 25 children for whom, on
account of certain complaints, a child-guidance centre had been consulted,
to which centre I was attached as psychologist. W e examined these children mainly by means of an extensive series of tests. W e further compared the results with a comparative group of also 25 children for whom
one had also consulted the centre on account of certain complaints. After
the investigation we could class this group under the diagnosis of affective
deprivation. The choice of the comparative group is evident when one
considers that the psychology of the child educated in an institution
(Anstaltskind) generally advances "Maternal Deprivation" as the explanation of the disturbed development. W e finally argued in the introduction that a too great extension of the term hospitalism should be discouraged, and that, in principle, we understand this term to mean only the
development of normal children who before the age of 6 spent at least
three months in an institution. So this study is concerned with the hospitalised school-child; we want to get an insight in his personality, and to
know what effects the child still shows of his earlier stay in an institution.
The fact is. that from the data in the literature (Chapter I) it is clear
that besides a mortality rate that was especially high in former years,
a retardation and deformation of various functions have been noticed,
among which the disturbed social affectivity is the most conspicuous:
Bowlby emphasizes in this connection the affectionlessness and Goldfarb
the crave affection.
In Chapter II we have, in the first section, given a detailed account of
5 cases of hospitalism, in section two of 5 cases of affective deprivation,
and in the third and final section we have gone into the similarities and
differences among them.
In Chapter III we have continued our casuistry, with the difference,
however, that here we have stated the combined results of our examination of 20 hospitalistic cases (section one), 20 cases of affective deprivation (section two), and in the third section the confrontation of these
data.
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After this account of the facts, we have stated in Chapter IV that only
then full justice can be done to the value of these data if we can compare
them with the findings of the psychology of the normal school-child.
Therefore readiness for school was discussed, and also the social-affective, moral and mental development of the school-child. W e have, however, distinguished two stages in the period of school-attendance, namely
the na'ive-realistic and the critical-realistic stages. Especially in the later
stage we have seen how the school-child, called L'Enfant Fait in the
French literature, detaches itselfs emotionally from home, and how the
child enters upon reality in a matter-of-fact and critical way. Then, in
Chapter V, we examined the subject of hereditary influences. For, in
very many cases the begetters of the children in an institution were
unknown, and so the possibility could not be excluded that the present
defective personality could wholly or partly be accounted for by hereditary transmission. W e had to ask ourselves more or less the same question
as regards the mothers, because 12 of them had become mothers without
being married, and because unmarried motherhood is more than once a
"psychiatric symptom". From two sides we arrived at a mainly negative
conclusion at to the question of the hereditary influences.
In Chapter VI, therefore, we have asked ourselves the question what
growing up in a family means. W e are of opinion that it is not right to
dismiss the problem of hospitalism with "Maternal Deprivation" alone,
though it must be admitted that the mother of the very young child is
the most important figure. Growing up in a family also means getting into
contact with the father, with "Geschwister", and with other relations as
well; it also means, and this is a facet to which too little attention is paid
in the literature, living in a home of one's own, for it is within this
environment that family-life takes place. Only against this background
is it possible to see what the child in an institution is deprived of.
So, when in Chapter VII we directed our attention to the hospitalised
school-child the following appeared: the I.Q. of the group was below 100;
from an analysis of the results of the tests it was apparent that the group
insufficiently exerted itself to attain optimum results in the tests. In
examining the readiness to work it proved desirable to distinguish two
types within the group, namely one that showed little cooperation and
which was also hard to induce to it, and another that was willing to do
so, but needed a strong, positive bond with the tester. W h e n we then
examined the socio-affective structure of the group we found that the
group as such did not feel protected or happy, that it was strongly
preoccupied with death, and that two types could be distinguished, namely
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a) the crave affection type and b) the affectionless type.
"With all this as a background it is now possible to give a further
explanation of the causes of the complaints ; in these complaints the
defective development of the children is apparent, which shows that the
affective personal care has been insufficient. Consequently we are of
opinion that in this study we have shown the importance of growing up
in a family and we conclude with a quotation dating from the 13th century, in which the irreplaceableness of love is expressed.
Translated by
Drs. J. H. V E R H A G E N .
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STELLINGEN
I.
Het is wetenschappelijk niet gewenst de term Hospitahsme begnpsuitbreiding te geven.
II.
De herhaald gebruikte leuze ,,het slechtste gezin is altijd beter dan het
beste internaat ' kan, critiekloos toegepast, veel schade aanbrengen
III
Het essentiële tekort van het internaatsleven is dat het geen beeld kan
aanbieden van de totale vader-moeder relatie.
cfr J ν Boxtel Over het wezen van het huwelijk
Annalen van het Thymgenootschap, 1961, ρ 132—156

IV
Bij plaatsing in een pleeggezin zal men zich, meer dan tot nu toe het
geval was, moeten laten leiden door de reeds gevormde с q. vervormde
structuur van het te plaatsen kind.
V.
De theorie dat de diepe slaap de oorzaak is van de enuresis nocturna
is niet houdbaar.
S Koster

Bedwateren Haarlem 1953, ρ 32

VI.
Een bredere en diepere kennis van spanningen en conflicten bij normale
kinderen en volwassenen zou met zich meebrengen dat de medische
diagnose „neurose" minder frequent gesteld werd
VII.
Men miskent de relatie normaal-abnormaal door de geestelijke gezond
heid te normeren aan het gestoorde
Zie С Trimbos Samen Een Utrecht 1960, ρ 20 en
J Prick Over de Onderlinge Verhouding van Genees
kunde en Psychologie Gawein 1961, ρ 32

Vili
De neurose te definieren als een „Nicht - sittlich- sein - Wollen" is
pathopsychologisch niet te verdedigen.
К Wolft
ρ 268

Psychologie und Sittlichkeit. Stuttgar 1958,

IX.
In het belang van de geestelijke volksgezondheid moet de betekenis van
de vaderfiguur meer naar voren worden gebracht.
Zie voor een negatieve zienswijze b v.
F. Schottlaender Die Mutter als Schicksal
1946, ρ 46.

Stuttgart

Χ.
Verschillende sexuele wangedragingen van de hedendaagse jeugd kun
nen verklaard worden als mislukte integratiepogingen.
cfr. St Pfurtner Triebleben und sittliche Vollendung
Freiburg 1958, ρ 186

XI.
Eenzelfde gedragspatroon bij verschillende personen zal, afhankelijk
van de sociale context, psychologisch anders gewaardeerd moeten worden.
Zie b v. Brabantse Gezinnen K.S K.I. Den Haag 1963.

XII.
In het psychologisch rapport zal men zoveel mogelijk de vermelding
van het exacte I.Q. moeten vermijden.
XIII.
Artikel 101 eerste lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1949
(staatsblad nr. J 596) van toepassing op de scholen voor zwakzinnige
kinderen en luidende : „Geen kind wordt als leerling tot de school toe
gelaten, dan na onderzoek door een commissie, bestaande uit ten minste
het hoofd der school, waarvoor toelating wordt verlangd en een genees
heer, die met het psychiatrisch onderzoek van zwakzinnige kinderen is
vertrouwd. Van het onderzoek wordt een gemeenschappelijk rapport op
gemaakt, dat in de school aanwezig blijft", zou in die zin aangevuld moeten
worden, dat genoemde commissie uitgebreid wordt met een psycholoog,
opdat een deskundig (test)psychologisch onderzoek gewaarborgd wordt.
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